
רשומות

הפרסומים ילקוט

שמורות לגנים לאומיים, הרכב המועצה בדבר  הודעה

2556   .................................................... לאומיים ואתרים טבע

לשמירת הטבע חבר במליאת הרשות מינוי הודעה על

2556 הלאומיים.............................................................   והגנים

2556 ההוצאה לפועל..............................................   חוק מינוי לפי

השואה קורבנות של התביעות חוק לפי  היתר

2556   .................................................................. הטיפול) (הסדר

רכוש וקרן חוק מס לפי דין בית מקום מושב הודעה על

2556 מינהליים.................................   וחוק בתי דין פיצויים

חוק הסדרת לפי משמעת ועדת מינוי  הודעה בדבר

2556 מס................................   יועצי ידי על בייצוג העיסוק

מינויים לבדיקת הוועדה ראש יושב מקום ממלא  מינוי

2557 הממשלתיות...................................   החברות חוק לפי

2557   .. (גבייה) המסים פקודת לפי הגבייה על ממונים מינוי

2557 (עדות).   הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי הרשאה תיקון

של משרד תמיכה לחלוקת כספים לצורך תיקון למבחנים

2557   ............ ציבור התרבות והספורט במוסדות החינוך

שירותי תקנות לפי מלווים חשבים מינוי על  הודעה

2558 מועצות)..................................   (ניהול היהודיים הדת

2558   .............. ורמלה) (נהריה דתיות למועצות ממונים מינוי

 

הסביבה להגנת מקום לנציגי השר ממלאי  מינוי
2559 ולבניה..............................   לתכנון מקומיות בוועדות

2560 מייננת............   הבלתי חוק הקרינה לפי ממונה הסמכת

2560 והיצוא............   היבוא פקודת לפי מוסמכת רשות מינוי

2560 התעופה.   שדות במועצת רשות מינוי חבר בדבר הודעה

2560 חיים.................   בעלי מחלות פקודת לפי מפקחים מינוי

לעידוד חוק המינהלה לפי מינוי חבר על  הודעה
2560   .................................................. בחקלאות הון השקעות

2560 לחוק מבקר המדינה...................   (2)36 החלטה לפי סעיף

2561 מהיר..........................   התביעה בדיון בדבר סכום הודעה

2561 שיט...........................................................   כלי לסילוק דרישה

מלשכת והשעיית חברים בדבר הוצאה  הודעות
2561   .......................................................................... הדין עורכי

וועדת המרחבית הוועדה חברי של בחירתם על הודעה
2562   .... שמריהו הרצליה-כפר ולבניה לתכנון המשנה

2562   .......................................................... במקרקעין הסדר הודעת

2562 ציבור.....................   לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות

2570   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

2584 מוות............................................   הצהרות חוק לפי הודעות

2586   ....................... השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

2587   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         

26 בפברואר 2009 5923 התשס"ט באדר  ב'
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לאומיים, הרכב המועצה לגנים בדבר הודעה
לאומיים ואתרים טבע שמורות

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

2 לחוק גנים  סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים,
מינתה הסביבה, להגנת השר הצעת פי ועל התשנ"ח-11998,
מינהל לנציג ,59703793 ת"ז אלמליח, רפאל את הממשלה
ואתרים טבע שמורות לאומיים, לגנים במועצה ישראל מקרקעי

סתו. של דן לאומיים במקומו

המועצה הקמת בדבר הפרסומים בילקוט שפורסמה ההודעה
זה. לפי תתוקן והרכבה2

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—474 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

התשס"ח, 2322 ועמ' 3343; עמ' התשס"ז, ;1564 עמ' התשנ"ו,  2  י"פ

.1724 עמ' התשס"ט, עמ' 2616;  

לשמירת הרשות במליאת חבר מינוי על הודעה
הלאומיים והגנים הטבע

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

לחוק   13 סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
הנצחה, לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים
להגנת השר בהמלצת הממשלה, מינתה התשנ"ח-11998,
לחבר מליאת הרשות ,055002398 ת"ז שיש, אלי את הסביבה,
החינוך, משרד לנציג הלאומיים, והגנים הטבע לשמירת
בכ"ו פג שמינויו שלו, נח במקום שנים, ארבע של לתקופה

(17 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו

זה. לפי תתוקן - מינוי המליאה2 ההודעה על

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
 (3—474 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.(236) 202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

 4184 עמ' ,2056 עמ' ,722 עמ' התשס"ה, ;4734 עמ' התשנ"ח,  2   י"פ

.1963 עמ' התשס"ז, ועמ' 4288;  

מינוי
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 לפי

לפועל,  ההוצאה לחוק  3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשכ"ז-11967,
ת"ז שטיין,  שמעון  שלום, משפט בית שופט את  בזה ממנה 
ההוצאה רשמי על בפועל לממונה בהסכמתו, ,050185834
ז' יום עד (22 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט כ"ח מיום לפועל,

(21 בפברואר 2010). התש"ע באדר

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
 (3—1121 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.42 עמ' התשס"ט, ;116 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

היתר
הטיפול), השואה (הסדר קורבנות התביעות של חוק לפי

התשי"ז-1957

קורבנות של התביעות לחוק (5)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני נותן היתר ללאה התשי"ז-11957, הטיפול), (הסדר השואה

האמור. החוק לפי לפיצויים בתביעות לטפל באלינט,

התש"ע בכסלו  ט"ו יום עד הוא זה היתר של  תוקפו 
(2 בדצמבר 2009).

(6 בינואר 2009) התשס"ט בטבת י'
 (3—424 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.74 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

דין בית מושב מקום על הודעה
פיצויים, התשכ"א-1961 וקרן רכוש חוק מס  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

פיצויים,  וקרן רכוש מס 29 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מינהליים, דין בתי לחוק 12(ג) סעיף ולפי התשכ"א-11961,
באזור הדין בית  מושב מקום כי מודיע  אני התשנ"ב-21992,

ירושלים. ,5 ישראל בנק רח' ג'נרי, בבניין הוא ירושלים

ירושלים באזור  אחר  מושב מקום על קודמת  הודעה  כל
בטלה. -

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
 (3—501 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.100 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

הודעה בדבר מינוי ועדת משמעת
מס, התשס"ה-2005 יועצי ידי על בייצוג העיסוק חוק הסדרת לפי

העיסוק הסדרת לחוק 17(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק),  - (להלן התשס"ה-12005  מס, יועצי ידי על בייצוג
ועדת מינוי  על מודיע  אני המועצה, עם התייעצות  ולאחר 

כדלקמן: משמעת

כ"ח ביום המשפטים שר מינה לחוק, 17(ב)(1) סעיף לפי  (1)
(בדימוס) השופט את (27 באוקטובר 2008), התשס"ט בתשרי

המשמעת; ועדת ראש יושב - קמא עזרא

את - ממנה אני 17(ב)(2) לחוק, לפי סעיף (2)

בישראל המסים רשות נציג ת"ז 024613598, סרי-לוי, רוני  
חבר; מוסף - ערך מס חוק על לעניין עבירות

בישראל המסים רשות נציג ,026794131 ת"ז  וקנין, דניאל  
חבר; - מוסף מס ערך על חוק עבירות לעניין

לאומי, לביטוח המוסד נציג ,24820581 ת"ז  קרת, רועי  
חבר; חוק הביטוח הלאומי - לעניין עבירות על

לעיל; מן האמורים אחד ישב רק שבאותה ישיבה ובלבד

__________
.114 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח
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ת"ז כהן, חנן את ממנה  אני לחוק, 17(ב)(3) סעיף לפי  (3)
חבר. המדינה - עובד שאינו מייצג, יועץ מס ,058368739

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב
 (3—3467 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

מינויים לבדיקת הוועדה ראש יושב מקום ממלא מינוי
הממשלתיות, התשל"ה-1975 חוק החברות לפי

החברות לחוק 18ב(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפטי היועץ קביעת ולפי התשל"ה-11975, הממשלתיות,
לממלא ,7120371 ת"ז דולן, את שמעון ממנה בזה אני לממשלה,
של והתאמתם כשירותם לבדיקת הוועדה ראש ליושב מקום
מנהל או דירקטוריון ראש יושב  דירקטור,  לכהונת מועמדים
44 לחוק  סעיף פי שעל מינויים לעניין ממשלתית, בחברה כללי
למטרות סיוע והקדשה ליורשים (השבה שואה נספי נכסים של

התשס"ו-22006. והנצחה),

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
 (3—765 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.92 עמ' התשנ"ג, ;132 עמ' התשל"ה, 1  ס"ח

.202 עמ' התשס"ו, 2  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
בע"מ תחתון גליל כפרי חברת של הכללי המנהל את ממנה
לפי סעיף גבייתם, על הגבייה, לעניין לממונה החברה) (להלן -
החוק),  - (להלן התשס"א-22001  וביוב, מים תאגידי לחוק 39
שהיא השירותים בעבור לחברה המגיעים תשלומים של

לחוק. 53 לפי סעיף שהוציאה הוצאות מספקת או

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.545 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
על לממונה למים ולביוב הרשות הממשלתית חשב את ממנה
מיוחדים תשלומים של היטלים, אגרות, גבייתם לעניין הגבייה
מכוח חוק המים, התשי"ט-21959  והוצאות אחרות אשר הוטלו

על גבייתם כי בחוק המים נקבע המים), ושלגביהם - חוק (להלן
המים. חוק להוראות בכפוף והכל (גבייה) המסים פקודת תחול

(11 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ג
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

תיקון הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

(עדות), הפרוצדורה הפלילית לפי פקודת סמכותי בתוקף
כנרת1, ניקוז רשות לעובדי שניתנה ההרשאה את מתקן אני
המילים שאחרי כך 16 בספטמבר 2008, ביום על ידי שנחתמה
מפני וההגנה  הניקוז "חוק  יבוא על" וכן  מים מדידת "וחוק 

התשי"ח-21957". שיטפונות,

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.58 עמ' התשס"ח, 1  י"פ

.4 עמ' התשי"ח, 2  ס"ח

של תמיכה לצורך כספים לחלוקת למבחנים תיקון
ציבור במוסדות והספורט התרבות החינוך משרד

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
תיקון מתפרסם בזה לממשלה, המשפטי היועץ ובהתייעצות עם
התרבות החינוך  משרד  של  תמיכות כספי  לחלוקת  למבחנים 
ובפעולות תורני בלימוד  (תמיכה ציבור למוסדות  והספורט

העיקריים),  המבחנים - (להלן תורניים)2  למוסדות מיוחדות
כדלקמן:

תימחק. ,(6) משנה פסקת העיקריים  למבחנים  12(ב) בסעיף .1

 - העיקריים 14 למבחנים בסעיף .2

- (ו) משנה פסקת תורניים), (מוסדות (1) בפסקה   (1)
תימחק;

(ג) משנה פסקת מזערי), תלמידים (מספר (2) בפסקה   (2)
תימחק; -

(ו)  משנה פסקת התמיכה), חישוב (אופן  (6) בפסקה   (3)
תימחק; -

תימחק. - נוספים) יהודיים דת (מוסדות פסקה (7)  (4)

העיקריים - 23 למבחנים בסעיף .3

למסגרות המבחנים "למעט  המילים (א),  קטן בסעיף (1)
- יימחקו; הסוהר" בבתי לאסירים תורניות שיקומיות

- תימחק. (ב) פסקת משנה (2)

1 בינואר 2009). התשס"ט ( בטבת  ה' ביום זה תיקון תחילתו של  .4

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
 (3—1888 (חמ

יולי תמיר  
החינוך שרת __________

.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

,(2590) 2518 עמ' ,897 עמ' התשס"ה, ;3498 עמ' התשס"ד,  2  י"פ

3 ועמ'  עמ' התשס"ז, ;616 עמ' התשס"ו, עמ' 2905 ועמ' 3915;   
ועמ' 442 עמ' התשס"ט, ועמ' 1047;  362 עמ' התשס"ח, ;3643   

.1458   

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

.169 עמ' התשי"ט, 2  ס"ח
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מלווים חשבים מינוי על הודעה
התש"ל-1970 מועצות), (ניהול היהודיים הדת שירותי תקנות לפי

ולאחר שניתנה התש"ל-11970, (ניהול מועצות), היהודיים שירותי הדת לתקנות 26ב תקנה הסמכות לפי בתוקף מודיע כי אני
מונו חשבים (ב)(3) משנה בתקנת האמורות הנסיבות ומשנתקיימו טענותיה את להשמיע הזמדנות שלהלן הדתיות למועצות

להלן: כמפורט מלווים,

הדתית זהותשםהמועצה מס'
המינוי  תקופת

יום מיום עד

סבטניאלפי מנשה התשס"ט25530445עדנה באדר ה'
(1 במרס 2009)

התשע"א א' באדר כ"ה
(1 במרס 2011)

נדבאלקנה התשס"ט22615389ריקי באדר ה'
(1 במרס 2009)

התשע"א א' באדר ה'
(1 במרס 2011)

גינזבורגיבנאל התשס"ט054966619יעקב באדר ה'
(1 במרס 2009)

התשע"א א' באדר ה'
(1 במרס 2011)

גורדנסקימגדל התשס"ט01018732יוסף באדר ה'
(1 במרס 2009)

התשע"א א' באדר ה'
(1 במרס 2011)

שמונה התשס"ט029214640ויויאן שוקיירקרית באדר ה'
(1 במרס 2009)

התשע"א א' באדר ה'
(1 במרס 2011)

בתקנות. כמפורט הם האמורים המלווים החשבים של ופעולותיהם סמכויותיהם

(16 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ב
  (3―140 (חמ

                                                                       יצחק כהן
                                                                                   השר לשירותי דת

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

מינוי ממונה למועצה הדתית נהריה
התשל"א-1971 משולב],  [נוסח היהודיים הדת שירותי חוק  לפי

היהודיים הדת שירותי  לחוק 6(ב2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז איבגי, עמרם את ממנה אני התשל"א-11971, משולב], [נוסח
הדתית המועצה על הכרעה סמכות בלא ממונה לכהונת ,067891051

.2022655146 ת"ז רואש, של חיים במקומו נהריה

(16 באוגוסט 2009). התשס"ט באב כ"ו יום עד המינוי תוקף

(16 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ב
  (3―140 (חמ

                       יצחק כהן
                  השר לשירותי דת

__________
.143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

.1750 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

רמלה הדתית למועצה ממונה מינוי
משולב], התשל"א-1971 [נוסח היהודיים הדת חוק שירותי לפי

היהודיים שירותי הדת לחוק 6(ב2) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז ישראל, סמי את ממנה אני התשל"א-11971, משולב], [נוסח
המועצה על הכרעה סמכות בעל ממונה לכהונת ,067129049
ואת ,2055732325 ת"ז יצחקי, במקומו של מרדכי רמלה הדתית
סמכות בעל שאינו ממונה לכהונת ,051366003 שלמה תנעמי, ת"ז

ישראל. סמי במקום הכרעה

(16 באוגוסט 2009). התשס"ט באב כ"ו יום עד המינוי תוקף

(16 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ב
  (3―140 (חמ

                       יצחק כהן
                  השר לשירותי דת

__________
.143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

.954 עמ' התשס"ה, 2  י"פ
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הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לממלאת ,53357778 ת"ז ענת רוזן, ממנה את אני התשכ"ה-11965,
כל עוד שורקות, ולבניה לתכנון המקומית בוועדה מקום נציגי

אשדוד. הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת היא

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,033284225 ת"ז רודד, דנה  את ממנה  אני התשכ"ה-11965,
כל תמר, ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום לממלאת

מזרחי. נגב הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת היא עוד

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,033284225 ת"ז רודד, דנה  את ממנה  אני התשכ"ה-11965,
כל ערד, ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום לממלאת

מזרחי. נגב הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת היא עוד

(11 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ו
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,033284225 ת"ז רודד, דנה  את ממנה  אני התשכ"ה-11965,
ירוחם, ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום לממלאת
הסביבתית נגב מזרחי. ביחידה בתפקידה עוד היא משמשת כל

(11 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ו
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,029331121 ת"ז דונסקי, אורית את ממנה אני התשכ"ה-11965,
ערבה ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום לממלאת
הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת  היא עוד כל תיכונה,

תיכונה. ערבה

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
לתכנון ולבניה בוועדה המקומית

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,036451771 ת"ז אקרמן, הילה את ממנה אני התשכ"ה-11965,
נגב, רמת ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום לממלאת
הנגב. רמת הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת היא עוד כל

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לממלאת ,53357778 ת"ז ענת רוזן, ממנה את אני התשכ"ה-11965,
עוד היא כל זמורה, המקומית לתכנון ולבניה בוועדה מקום נציגי

אשדוד. הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
בוועדה מקומית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לממלאת ,53357778 ת"ז ענת רוזן, ממנה את אני התשכ"ה-11965,
כל עוד אשדוד, ולבניה לתכנון המקומית בוועדה נציגי מקום 

אשדוד. הסביבתית ביחידה בתפקידה משמשת היא

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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הסמכת ממונה
מייננת, התשס"ו-2006 הבלתי חוק הקרינה לפי

מייננת,  הבלתי הקרינה לחוק  2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
לומברג,  יעקב  את מסמיך אני - החוק), (להלן התשס"ו-12006 
המשרד) - (להלן הסביבה להגנת המשרד עובד ,309939460 ת"ז

ו–18(ד). 15(א) ,11 סעיפים למעט החוק, הוראות לעניין לממונה

בתפקידו משמש המוסמך עוד כל בתוקפה תעמוד ההסמכה
במשרד.

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
 (3—3650 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.158 עמ' התשס"ו, 1  ס"ח

מוסמכת רשות מינוי
התשל"ט-1979 חדש], [נוסח והיצוא היבוא פקודת לפי

[נוסח  והיצוא היבוא  1 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז פלור, אבנר  את בזה ממנה  אני התשל"ט-11979, חדש],

לרשות מוסמכת לעניין הפקודה האמורה. ,022579403

בטל. - ארי2 חוה בן מינויה של

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
 (3—144 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________
התשי"ג, י"פ ;625 עמ' ,32 חדש נוסח  ישראל, מדינת דיני    1 

עמ' 173.  
.1389 עמ' התשנ"ב, 2  י"פ

התעופה שדות במועצת רשות מינוי חבר בדבר הודעה
התעופה, התשל"ז-1977 שדות חוק רשות לפי

רשות לחוק 9(ב) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
שילה2  את ששי מיניתי מחדש התשל"ז-11977, התעופה, שדות
נציגי מקרב  הרשות במועצת כחבר נוספת כהונה לתקופת 

הציבור.

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
 (3—421 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.182 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.2227 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

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

חיים  בעלי מחלות לפקודת  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
משרד עובדי  את ממנה אני  התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
מפורטים ששמותיהם (להלן - המשרד), הכפר ופיתוח החקלאות

למפקחים: להלן,

זהות מס' ________________________השם
030192678 דורית מאור
030354120 זינגר זהבה
030354401 אליקים גוטמן

__________
.81 עמ' התשנ"א, ;84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

זהות מס' ________________________השם
012479598 עולג יוסף
067351197 צרפתי ארי
050461763 שוורץ אריה
012180477 מזרחי מאיר

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

במשרתם המתמנים משמשים עוד כל הסמכה זו של תוקפה
במשרד.

(12 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ח
 (3—1469 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    

המינהלה חבר מינוי על הודעה
בחקלאות, התשמ"א-1980 הון השקעות חוק לעידוד לפי

בחקלאות,  הון השקעות לעידוד לחוק  44 לסעיף בהתאם
לפי  סמכותי בתוקף כי מודיע אני החוק), - התשמ"א-11980 (להלן
משרד לנציג ,52907136 ת"ז דותן, שי את מיניתי לחוק, 9(א)(1) סעיף

בחקלאות. השקעות מינהל במינהלת הכפר ופיתוח החקלאות

בטל. - רופא2 של תניב מינויה

זה. תתוקן לפי לחוק3, 44 סעיף על המינוי לפי ההודעה

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—1404 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    __________

.56 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

.1752 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

.1938 עמ' התשמ"א, 3  י"פ

החלטה
[נוסח משולב] התשי"ח-1958 המדינה, מבקר לחוק (2)36 סעיף לפי

לחוק סעיף 9(8) מכוח 12 ביולי 1999 הוחלה, וביום הואיל
החוק),  - (להלן [נוסח משולב]1  התשי"ח-1958 המדינה, מבקר
(ח"פ בע"מ יזרעאל עמק האקדמית המכללה על המדינה ביקורת
יזרעאל עמק  האקדמית  המכללה עתה  שהיא  ,(51-232231-4
חל"צ ,52-004433-0 חברה (מספר (חל"צ) בע"מ שטרן מקס ע"ש
בכל הביקורת מוחלת עליה  ואשר  המכללה),  - (להלן (328

האמור; החוק מתייחס שאליהם התחומים

הממשלה; ידי הנתמך על גוף והמכללה היא והואיל

כמבקר תפקידי  מילוי לצורכי לי דרוש והדבר והואיל 
הציבור; תלונות ונציב המדינה

להחיל לחוק, (2)36 סעיף לפי סמכותי בתוקף החלטתי, לכן
על הציבור, תלונות בירור שעניינו לחוק, השביעי הפרק את

לחוק. (8)9 סעיף פי מבקר על שהיא גוף המכללה

(18 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ד
 (3—463 (חמ

לינדנשטראוס מיכה  
המדינה מבקר

ונציב תלונות הציבור      __________
.92 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח
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מהיר התביעה בדיון בדבר סכום הודעה
בדיון בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה תקנות לפי

מהיר), התש"ן-1990

לעבודה הדין בית  לתקנות 1א תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
מודיע אני מהיר), התש"ן-11990, בדיון התביעה (קביעת סכום
של הסכום ,(2009 בינואר   1) התשס"ט בטבת ה' ביום החל כי

שקלים חדשים. ל–23,500 מהיר הוגדל התובענות בדיון

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
 (3—730 (חמ

גל משה  
מנהל בתי המשפט           __________

.1929 עמ' התשס"ח, י"פ ;794 עמ' התשנ"ג, ;966 עמ' התש"ן, 1  ק"ת

שיט כלי לסילוק דרישה
התשל"א-1971 חדש], [נוסח הנמלים לפקודת 27(ב) סעיף לפי

70938 מס' בעלי ספינה לכבוד

,5 הרימון מרח' קרוזינג בע"מ, חברת וי.גי.אם הרשום: הבעלים
אשקלון;

אשקלון; במרינה ניטש האמור השיט וכלי הואיל

בנמל; לשימוש מכשול מהווה האמור השיט וכלי והואיל

האמור, השיט כלי של הבעלים הנך/הנכם ואתה/אתם והואיל
מתחום האמור השיט כלי את לסלק בזה דורש אני לפיכך
14 ימים מיום  בתוך חשבונך/כם, על אשקלון, מרינה נמל

זו. דרישה פרסום

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
 (3—2043 (חמ

אריה רונה  
הממונה על הנמלים         __________

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

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בטבת י"ב ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
עורך על להטיל החליט ,87/2008 בד"מ בתיק בינואר 2009),  8)
עונש של הוצאה ,15116 מס' רישיון ,57489866 הדין כפיר דני, ת"ז

(8 בינואר 2009). הלשכה מיום י"ב בטבת התשס"ט מן

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בטבת כ"ט ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת

עורך על להטיל החליט ,126/2008 בד"מ בתיק (25 בינואר 2009),
של עונש ,32364 מס' רישיון ,59931642 גאנם, ת"ז ריא הדין אבו

הלשכה. מן הוצאה

(1 בפברואר 2009). התשס"ט בשבט מיום ז' ההוצאה תוקף

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בטבת כ"ט ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת
עורך על להטיל החליט ,125/2008 בד"מ בתיק (25 בינואר 2009),
של עונש ,32273 מס' רישיון ,35153527 חוסיין, ת"ז הדין עוסמאן
חודשים. 36 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט מיום ז' ההשעיה תוקף
(31 בינואר 2012). התשס"ט בשבט ו' יום עד

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בטבת כ"ט ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת
עורך על להטיל החליט ,144/2008 בד"מ בתיק (25 בינואר 2009),
זמנית השעיה ,7972 מס' רישיון ,10090785 אבישי, ת"ז הדין לאור

הדין. עריכת במקצוע מעיסוק

 25) התשס"ט בטבת כ"ט מיום הזמנית ההשעיה תוקף
.(2009 בינואר

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בשבט ביום א' בשבתו אביב, הדין בתל עורכי לשכת
עורך על להטיל החליט ,180/2008 בד"מ בתיק (26 בינואר 2009),
השעיה ,19859 מס' רישיון ,23565781 ת"ז קדוש,  יהושע  הדין 

עריכת הדין. במקצוע זמנית מעיסוק

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח



26.2.2009 התשס"ט, באדר ב' ,5923 הפרסומים ילקוט 2562

(26 בינואר  התשס"ט בשבט א' מיום הזמנית ההשעיה תוקף
.(2009

(28 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חברי הוועדה המרחבית על בחירתם של הודעה
שמריהו לתכנון ולבניה הרצליה-כפר

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה,  התכנון לחוק ו–22  21 19(א1), לסעיפים בהתאם
בוועדה לחברים  מטה הרשומים נבחרו  התשכ"ה-11965,

הרצליה-כפר שמריהו: ולבניה המרחבית לתכנון

ראש; גרמן - יושבת יעל .1

יסעור; יהונתן .2

רזנית; רות .3

יוסי בן שפרוט; .4

בל; עופרה .5

פישר; יריב .6

צבי וייס; .7

פנחס; דן .8

הדר; צבי .9

דורון אלקיים; .10

נפתלי; ברק .11

יוחנן נתנזון; .12

שריקי; אליהו .13

עזרא; דרור .14

ירון עולמי; .15

כחלון; אלי .16

דרור אלוני. .17

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—7 (חמ

גרמן יעל  
ראש עיריית הרצליה        __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

לתכנון המשנה של חברי ועדת בחירתם על הודעה
שמריהו ולבניה הרצליה-כפר

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה,  התכנון לחוק ו–22  21 19(א1), לסעיפים בהתאם
המשנה בוועדת לחברים מטה הרשומים נבחרו התשכ"ה-11965,

שמריהו: הרצליה-כפר ולבניה לתכנון

ראש; גרמן - יושבת יעל .1

ועדה; חבר - יסעור יהונתן .2

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

חבר ועדה; - צבי וייס .3

צבי הדר - חבר ועדה; .4

ועדה; חבר ברק - נפתלי .5

ועדה; חבר עזרא - דרור .6

חבר. דרור אלוני - .7

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'
 (3—7 (חמ

גרמן יעל  
ראש עיריית הרצליה        

הסדר הודעת
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 9 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

משכנתה, בעלות, זכויות  שהסדר הודעה  בזה נמסרת
ביחס לרישום הניתנות אחרות וזכויות  הנאה זיקות שכירות,
בתאריך יתחיל מרכז ההסדר באזור להלן המתוארים למקרקעין

(24 בפברואר 2009). התשס"ט בשבט ל'

המקרקעין תיאור

קלויזנר  יוסף לדרך  הנביא  יונה  רח'  שבין קטע  5866 גוש
בגוש הנכללים המקרקעין ,4357 מוסדר לגוש ממזרח  הגובל

.146-142 ,132-130 ,51 חלקות רמלה, ,4450 שומה:

(21 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ה
חיים לרדו  

פקיד ההסדר
אזור הסדר מרכז           

ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר תכנית לשינוי ובהתאם התשכ"ה-11965,
פורסמה אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  חפ/948א
מוסרת בזה הוועדה ,2812 עמ' התשנ"ד, ,4204 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן חיפה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר  וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי 

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 10755 גוש

במ"רחלקי חלקה חלקה שטח

221,081

341,049

351,019

361,055

371,045

411,030

421,038

מ"ר. 7,317 המגרש: שטח

במגרש אתר ב' (יתרת סיווג: אב"צ חפ/948א: לפי הפקעה
מ"ר. 5,157 - (2024

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

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
(3-2 (חמ

יהב יונה  
המקומית הוועדה ראש יושב

חיפה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - כ/222 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,959 עמ' התשנ"ט, ,4706

ו–7  5 לסעיפים בהתאם - הוועדה), (להלן אתא קרית ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

;100 ,86-82 ,22-19 ,17-15 ח"ח: ,109 חלקה ,11008 גוש

ח"ח ,(87 ,86 ישנות 85, ח"ח 123 (במקום חלקה ,11009 גוש
,120 ,104 ,103 ,88 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,72 ,70 ,68 ,32 ,30 ,28 ,26 ,23

;(87 ,86 ,85 (במקום חלקות ישנות

,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28 ,26 ,24 ח"ח ,124 חלקה ,11012 גוש
;123 ,118 ,114 ,47 ,46 ,42

,100 ,98 ,96 ,74 ,73 ,66 ,55 ,54 ,48 ,44 ,26 ח"ח ,11017 גוש
;131 ,125 ,124 ,118 ,117 ,108 ,106

,52 ,42 ,37 ,22 ,20 ,18-15 ח"ח ,92 ,51 חלקות: ,11018 גוש
;91 ,90 ,81 ,79 ,61

;80 ,79 ,73 ,63 ח"ח ,74 ,64 חלקות: ,11019 גוש

;87 ,30 ,20 ח"ח: ,11049 גוש

;97-94 ,85 ,44-41 ,34 ח"ח ,11051 גוש

;72 ,70 ח"ח ,71 ,54 ,53 חלקות ,11052 גוש

דרכים. הייעוד:

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל העירייה, כיכר אתא, קרית ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'
(3-2 (חמ

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
(להלן כ/150/ח מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,2396 עמ' התשס"ו, ,5511
ו–7  5 לסעיפים בהתאם - הוועדה), (להלן אתא קרית ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,34 ,30-27 ,23 ,18 ,17 ח"ח ,11008 גוש ;45 ,3 ח"ח :11007 גוש
דרכים. הייעוד: ;86 ,74-70 ,53 ,49 ,46 ,42-39 ,35

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל העירייה, כיכר אתא, קרית ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'
(3-2 (חמ

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/3/1002ב מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1751 עמ' התשל"א, ,1722 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

פארק  של 7,267 מ"ר 17 בשטח ח"ח ,6398 גוש תקוה, פתח
הירקון.

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין תקוה, וכל פתח ולבניה

הרגילות.

(3 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ט'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/3/1002ב מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1751 עמ' התשל"א, ,1722 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לפארק  3,836 מ"ר של בשטח ,21 ח"ח ,6347 גוש תקוה, פתח
,24 ח"ח  הירקון;  לפארק מ"ר   724 של בשטח ,22 ח"ח הירקון,
 3,066 של בשטח הירקון; ח"ח 26, 2,783 מ"ר לפארק של בשטח

הירקון. לפארק מ"ר

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין תקוה, וכל פתח ולבניה

הרגילות.

(3 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ט'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/2010  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3449 עמ' התשנ"ה, ,4309 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ;5 חלקה ,3702 גוש ;93 חלקה ,3703 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(30 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ג'
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/12/53  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2181 עמ' התשל"ח, ,2451 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

שב"צ. הייעוד: חלקה 4); 69 (לשעבר חלקה ,3652 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(2 בפברואר 2009) התשס"ט בטבת ח'
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/6/74 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,275 עמ' התשל"ז, ,2271
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

;67 ח"ח ,66 ,47 ,43 ,39-37 ,32 ,31 חלקות ,3698 גוש
ודרך. שצ"פ הייעודים:

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(2 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ח'
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/4/2001  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,708 עמ' התשמ"ח, ,3521 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

גוש 3779 ח"ח 38). 89 (לשעבר חלקה ,4760 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(2 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ח'
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ממ/5002 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,921 עמ' התשמ"ג, ,2888

ו–7  5 לסעיפים בהתאם - הוועדה), (להלן אפק מצפה ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6720 גוש

בשלמות במ"רחלקה ייעודשטח

ח"ח 608) ציבורית862810 (לשעבר חניה

ח"ח 608) פתוח863467 (לשעבר ציבורי שטח

ח"ח 608) פתוח  8647,249 (לשעבר ציבורי שטח

ח"ח 608) פתוח881233 (לשעבר ציבורי שטח

ח"ח 608) דרך866827 (לשעבר

מצפה המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח' אפק,

הרגילות. העבודה בשעות

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'
(3-2 (חמ

קב-ונקי גיא  
המקומית הוועדה ראש יושב

אפק מצפה ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מוסרת הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה
הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי הודעה
לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת
עמ' התשמ"ט, הפרסומים 3682, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים
לעניין ,512 עמ' התש"ן, הפרסומים 3718, בילקוט 3732 ותוקנה

ונת/7/400. נת/28/229 נת/229, תכניות

תוספת

במפת  המסומן מ"ר כ–600  של בשטח ,1 ח"ח ,8261 גוש
בצבע ירוק. 9 מס' הפקעה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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הנכסים אגף במשרדי  מופקד  ההפקעה  תכנית  העתקי
בשעות העבודה בו לעיין רשאי מעוניין וכל נתניה, בעיריית 

הרגילות.

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב
(3-3 (חמ

פיירברג-איכר מרים  
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- (להלן 2302ב לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,26 עמ' התש"ס, ,4804
19 לפקודת  בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן ולבניה ירושלים
כי  הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ד, הפרסומים 5324, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
ירושלים עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3794 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

תב"ע פי על צ-2, מס' מגרש באחר, צור שכ' ירושלים,
ציבורי, שטח שבין  של כ–27,590 מ"ר, שטח לבניין 2302ב, בשטח
ברשת   221.800-221.400) 171.800-171.400 אורך קואורדינטות
 127.500-127.300 רוחב קואורדינטות  לבין חדשה) ישראל 
חום  בצבע וכמסומן חדשה); ישראל ברשת  627.500-627.300)
2302ב תכנית בתשריט כמסומן כהה, חום בצבע בקו מתוחם

המאושרת.

המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט העתק
בו בשעות לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, ולבניה לתכנון 

הרגילות. העבודה

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'
(3-4 (חמ

ניר ברקת
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רג/613/א (להלן - לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,925 עמ' התש"ם, ,2600

19 לפקודת  בהתאם לסעיף - הוועדה), (להלן גן ולבניה רמת
כי  הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות

הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ד, הפרסומים 5262, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
גן רמת של עיריית והמוחלט לקניינה הגמור תהיה ,1523 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

- 6204 גוש

חלקה
החלקה שטח

במ"ר
ההפקעה שטח

במ"ר

372,227854

392,181420

רמת המקומית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
בשעות לעיין בו רשאי מעוניין גן, וכל רמת ,26 המעגל רח' גן,

הרגילות. העבודה

(26 בינואר 2009) התשס"ט בשבט א'
(3-4 (חמ

בר צבי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן חפ/1157יד מס' 
מצהירה ,555 עמ' התשמ"ח, ,3513 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן חיפה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2420 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים

ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית חיפה של והמוחלט

תוספת

לבניין ציבורי. אתר בשלמות - 54 חלקה ,10881 גוש

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

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

יהב יונה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



26.2.2009 התשס"ט, באדר ב' ,5923 הפרסומים ילקוט 2568

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
גז/מד/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/5/165 
הוועדה בזה מצהירה ,247 עמ' התשנ"ג, ,4051 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן מודיעין ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,566 עמ' התשס"ט, ,5872

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום מודיעין עיריית

תוספת

שטח המגרש:  122 (ח"ח 99 ברישום קודם), מגרש ,5310 גוש
מיוחד. למוסד שטח הייעוד: מ"ר; 3,440

רח' הוועדה המקומית, במשרדי התכניות מופקדים העתקי
העבודה בשעות בו מעוניין רשאי לעיין וכל מודיעין, ,1 תלתן

הרגילות.

(3 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ט'
(3-4 (חמ

ביבס חיים
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- (להלן  רנ/50/א  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1365 עמ' התשס"ג, ,5154
19 לפקודת  בהתאם לסעיף (להלן - הוועדה), העין ולבניה ראש
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ט, הפרסומים 5872, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,27.11.2008 מיום ,566 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום העין ראש עיריית

תוספת

,1 ח"ח ,5500 גוש ;2 ,1 ח"ח ,5504 גוש ;4, 3 ,2 ח"ח ,24205 גוש
,902 ,901 ,900 מגרשים: ;2 ,1 ח"ח ,5496 גוש ;2 ,1 ח"ח ,5499 גוש ;2
,916 ,915 שב"צ; 914, - 911 ,910 ,909 ,908 ,907 ,906 ,905 ,904 ,903
,934 ,933 ,932 ,931 ,930 ,925 ,924 ,923 ,922 ,921 ,920 ,919 ,918 ,917
,505 ,504 ,503 ,502 ,501 שצ"פ; 500, - 940 ,939 ,938 ,937 ,936 ,935

החדרה. אזור - הנדסיים, 507 מיתקנים - 506

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

בעיריית המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל  העין, ראש

הרגילות.

(28 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ג'
(3-4 (חמ

משה סיני
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן גז/10/401  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1011 עמ' התשנ"א, ,3831

לפקודת   19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן שהם ולבניה 
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ט, הפרסומים 5873, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
המקומית המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,606 עמ'

זו ברשומות. הודעה מיום פרסום שהם

תוספת

;6 ,2 ח"ח ,4619 גוש ;3 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;22 מגרש
.42.899 שטח ;65 ,64 ח"ח ,4609 גוש

.5.190 שטח ;3 ,2 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;23 מגרש

.7.648 שטח ;2 ,1 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;24 מגרש

.4.642 שטח ;2 ,1 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;25 מגרש

,1 ח"ח ,5522 גוש ;11 ,7 ח"ח ,5521 גוש שצ"פ; ייעוד: ;26 מגרש
.28.140 שטח ;3 ,2

.40.054 שטח ;3 ,2 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;27 מגרש

.26.252 שטח ,3 ,2 ח"ח ,5522 גוש שצ"פ; ייעוד: ;28 מגרש

.22.859 שטח ;3 ,2 ,1 ח"ח ,5522 גוש דרך; ייעוד: ;101 מגרש

,45 ח"ח ,4609 גוש ;2 ,1 ח"ח ,5522 גוש דרך; ייעוד: ;104 מגרש
.8.483 שטח ;49 ,48 ,47 ,46

.0.396 שטח ;6 ח"ח ,4619 גוש דרך; ייעוד: ;109 מגרש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל שהם, ,63 רח' האודם ולבניה שהם,

הרגילות. העבודה בשעות

(14 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ז
(3-4 (חמ

גיל ליבנה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
5/110/02/19 (להלן  מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1250 עמ' התש"מ, ,2612
19 לפקודת  בהתאם לסעיף (להלן - הוועדה), חובב ולבניה רמת
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5845, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
המקומית המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4553 עמ'

זו ברשומות. פרסום הודעה חובב מיום תעשייתית רמת

תוספת

תכניתגוש כבישמס' בדונםמס' שטח

100177110/02/19131.070

39774

1001775/110/02/19143.711

100177110/02/19160.173

1001776/110/02/191111.493

1001776/110/02/19239.980

1001776/110/02/19581.291

100177110/02/19451.600

5/110/02/19

100177110/02/19681.305

5/110/02/19

דרך. בתכנית: הייעוד

המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכניות העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל חובב, רמת התעשייתית שבמועצה

הרגילות. העבודה בשעות

(21 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ה
(3-4 (חמ

מיוחס גיורא
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תיקוני טעויות
(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה (1)
,4440 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור), לצורכי
(אשדוד),  3/במ/10  מס' תכנית לעניין ,4671 עמ' התשנ"ו,

במקום: בתוספת,

"גוש
מגרש לפי

תב"ע
שטח
חלקהייעודבמ"ר

חלק
מחלקה

23שב"צ  2020156,729

23שב"צ21,970

23שב"צ33,125

23"שב"צ41,913

להיות: צריך

"גוש
חדש

גוש
לשעבר

חלקה
חדשה

חלקה
שטחלשעבר

24392020302356,659  

2439202031231,967

2438202026234,034

שב"צ." הייעוד:

(3-2 (חמ

(רכישה לצורכי  19 לפקודת הקרקעות סעיף לפי בהודעה (2)
התשנ"ז, ,4465 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בתוספת,  (אשדוד), 3/במ/10  מס' תכנית לעניין ,933 עמ'
במקום:

"גוש
מגרש לפי

במ"רתב"ע חלקותשטח

2020156,72923

202021,97023

202033,12523

202041,913"23

להיות: צריך

 "גוש
חדש

גוש
לשעבר

חלקה
חדשה

חלקה
שטחלשעבר

24392020302356,659  

2439202031231,967

243820202623"4,034

(3-4 (חמ

(רכישה לצורכי  19 לפקודת הקרקעות סעיף לפי בהודעה (3)
התשנ"ה, ,4329 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),
עמ' התשנ"ו, ,4338 ושתוקנה בילקוט הפרסומים ,4663 עמ'

ונת/7/400 (נתניה),  נת/28/229 נת/229, תכניות לעניין ,40
- בתוספת

בשטח פתוח ציבורי שטח ,186 ח"ח ,8265 "גוש הקטע (1) 
בצבע  כאמור  ההפקעה תכנית על המסומן מ"ר,  כ–600 
להימחק; צריך - 1 בגוש 8261" מחלקה חלק ומהווה ירוק

כ–2,500 מ"ר" צריך  "בשטח המילים לפני ,8261 בגוש (2)
."186 ח"ח ,8265 "גוש לבוא

(3-4 (חמ
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והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/9606א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

גבעת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,218.100X קואורדינטה ,4 ילין תלמה רח' הכרם, בית

חלקה 273. 30338 מוסדר, גוש ;630.800Y קואורדינטה

ב';  למגורים  2 מגורים  במערך שינוי  א) התכנית:  מטרת  
לשם -2.80 במפלס מרתף קומת לחפירת בינוי קביעת ב)
בהתאם שמעליה, בקומה קיימת דיור יחידת הרחבת
יחידת כל שטח כי בזה מודגש בשטח. ולקיים בינוי לנספח
להקמת  ביצוע שלבי קביעת ג) 120 מ"ר; על עולה לא דיור
וקביעת קביעת הוראות בינוי הבניה, כאמור; ד) תוספות
בגין הוראות  קביעת ה) בשטח; בניה היתר תנאים למתן

להריסה. מבנה/גדר

מק/12596". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שמואל  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,218.500X קואורדינטה ,70 הנביא שמואל  רח' הנביא, 

 38 חלקה  מוסדר,  30102 גוש ;632.550Y קואורדינטה
בשלמותה.

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בשטח: הבינויים האלה קביעת ב) ג'; לאזור מגורים מסחרי
הרחבת א' ו–ב' לשם קרקע, ,-1 בקומות בניה תוספות (1
הבינוי לנספח בהתאם בהן, הקיימות הדיור יחידות
קומה לתוספת בינוי קביעת (2 בשטח; לקיים  ובהתאם 
הקיימת הדיור יחידת הרחבת לשם הקיים הבניין מעל
בזה מודגש (3 הבינוי; לנספח בהתאם שמתחתיה בקומה

קביעת  ג) 120 מ"ר; על עולה לא דיור יחידת כל שטח כי
וקביעתם הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין  קווי
שטחי  ו–55 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר מתוכם 701 ל–756 מ"ר
ל–5 קומות;  קומות מ–4 מספר הקומות ה) הגדלת שירות;
כאמור; הבניה תוספות  להקמת ביצוע שלבי  קביעת ו)
להריסה; בניה  חריגות בדבר  בניה  הוראות קביעת   ז)

מסחרית. חזית בגין הוראות קביעת ח)

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

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מס' מק/9753א".

רח' מנחם, קרית ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות  חלקה 6 בשלמותה, גוש 30436 (מוסדר), - 16 איסלנד

.216/060 :Y קואורדינטות ,629/525 :X

הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: הוראות עיקרי
ב) קביעת בינוי ב'; למגורים מיוחד מגורים כמפורט להלן: מאזור

לתוספות בנייה  1. קביעת בינוי להלן: בניה, כמפורט לתוספות
בהן; הקיימות הדיור יחידות הרחבת לשם הבניין, קומות בכל
הרחבת לשם הקיים הבניין מעל קומה לתוספת בינוי קביעת .2
בינוי קביעת .3 שמתחתיה; בקומה הקיימות הדיור יחידות
שירות שטח הפיכת התרת המרתף וכן בקומת בנייה לתוספות
קיימות דיור יחידות הרחבת לשם מרתף, בקומת עיקרי לשטח
תכנית עפ"י מאושרות בנייה תוספות ביטול .4 שמעל; בקומה
שטחי הגדלת ד) כאמור; לבנייה,  בניין  קווי קביעת ג) ;9051

(מתוכם 2,499.659 מ"ר  ל–2,532.25 מ"ר וקביעתם בשטח הבנייה
מספר  הגדלת ה) שירות); שטחי ו–32.60 מ"ר עיקריים שטחים
ו)  קומות; ל–5  מרתף קומת מעל קומות מ–3 המרבי הקומות
קביעת ז) הבנייה, כאמור; תוספות ביצוע להקמת שלבי קביעת
ח) בשטח; בנייה היתר למתן תנאים  וקביעת בינוי הוראות

להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4647 עמ' התשס"ח, ,5847

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי האמורה נמצאת התכנית
ובשעות  בימים בה  לעיין רשאי מעוניין וכל  ירושלים, ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

כחלון יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
קא/מק/102", מס'  מיתאר "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,
קא/מק/67, תממ/312, תממ/153, תממ/195, מיתאר לתכניות שינוי

קא/מק/122.

עזר מרזוק אונו, רח' קריית ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,223 ,217 ,216 ,184-182 ,159 ,158 חלקות גוש 6495, - 6-2 ,7-1 

.286 ,285 ,282 ,266 ,260 ,256 ח"ח

המתחם, של מחדש לתכנון הוראות קביעת התכנית: מטרת
הקיים המצב לפי מערכת הדרכים והצומת הסדרת א) ידי: על
קיימת; ג) הסדרת לחלק מדרך השצ"פ והפיכתו בפועל; ב) ביטול
לצורך והפקעות המגרשים גבולות הסדרת ד) במגרש; בניין קווי
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במגרש יח"ד מספר הגדלת ו) החניות; הסדרת ה) דרך; הרחבת
 159 בחלקה  יח"ד  מספר הגדלת ז) יח"ד;  ל–4  יח"ד מ–3 574 
בהתאם  הכל 8 חנויות סך מסחרית, וחזית ל–6 יח"ד יח"ד מ–4
מחדש; מתחם לחלוקה ביטול ט) לבינוי; ח) הנחיות קיים; למצב
לשימוש אפשרות מתן יא) בפועל; הקיים לפי שצ"פ הגדלת י)
 159 בחלקה הבניה שטחי חלוקת יב) ;217 בחלקה בתנאים חורג
;159 בחלקה חורף לסגירת מתן אפשרות יג) למגורים; מסחר בין

בניה. מוסיפה זכויות זו אינה תכנית יד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2155 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5645, 30.3.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי האמורה נמצאת התכנית
וכן ,03-5311245 טל' אונו, קריית ,13 סוקולוב  רח' אונו, ולבניה 
דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  במשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-7632573 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

נישרי יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
המחוזית הוועדה ובמשרדי יהודה-אזור אור ולבניה לתכנון
מקומית "תכנית מיתאר מופקדת אביב תל ולבניה מחוז לתכנון
מאא/ מאא/במ/90/3, לתכניות שינוי מאא/מק/1102", מס'
תמא2/4, ,(3/90/3) מאא/מק/1074 לתכניות כפיפות מק/1051,

תמא34ב/4.

נוה שכ' יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 72, 58-55 במלואן, ,51 ,50 חלקות ,7408 גוש - ניצן רח' רבין,
גבולות מאא/במ/90/3; מיתאר תכנית לפי 29-24 מגרשים ;78

7408 וכביש שד' רבין,  גוש ,76 חלקה ובמערב - התכנית: בצפון
.7408 גוש ,54 חלקה במזרח - ,412 בדרום - כביש

הדיור יחידות לחלוקת אפשרות מתן התכנית: מטרת
בתכניות  מהקבוע שונה 29-24 באופן במגרשים הבניה וזכויות
וקווי הבינוי הוראות את לכך בהתאם ולשנות המאושרות,
שנקבעו  כפי  412 מס' לכביש הבניין קו  שינוי  ללא הבניין,
מגרשים של וחלוקה איחוד א) ידי: על ,20 ומת"א   3 בתמ"א
שנקבעו כפי בתשריט בניין קווי שינוי ב) הבעלים; בהסכמת
שינוי ג) מאא/מק/1051; בתכנית ושונו מאא/במ/90/3 בתכנית
חלוקת שינוי ד) ועיצוב; בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של
כל סך את לשנות בלי אחת, בתכנית המותרים הבניה שטחי
הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית לבניה המותר הכולל השטח
מ–50%; ביותר יגדל לא קרקע  ייעוד בכל  לבניה,  המותר
עליו להקים שמותר מגרש גודל שטח בדבר בהוראות שינוי ה)

כל עניין שניתן לבקשו כהקלה. בניין; ו)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
יהודה, אור ,122 סעדון אליהו  רח' יהודה-אזור, אור  ולבניה 

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית לוועדה ועותק ,03-5388108 טל'
אביב. תל שלום, בו כל בניין ,1 העם אביב, רח' אחד תל

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

מסתמכת. היא שעליהן
דוטן-גיסין שלומית  

המקומית הוועדה ראש יושבת
יהודה-אזור ולבניה אור לתכנון

ים בת 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,
בי/328, בי/28/א,  בי/2/א,  בי/1/403, לתכניות שינוי בי/מק/487",

בי/430א. בי/430, בי/403, בי/377, בי/339,

,7135 גוש ים - בת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקה גוש 7135, - בצפון התכנית: גבולות 149 בשלמותה; חלקה
החשמונאים, רח' - במזרח ,188 חלקה ,7135 גוש - בדרום ,147

.295 חלקה ,7135 גוש - במערב

צפונית בחזית הצדדיים הבניין בקווי שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–2 מ' מ–4 דרומית ובחזית

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.150 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 19.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ים, יוסף, בת רמת ,1 סטורמה רח' ים, בת ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-5556030
אביב, תל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה,  קריית  אביב, תל
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-7632580 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לחיאני שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב

ים בת ולבניה לתכנון

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גבעתיים  ולבניה
שינוי גב/מק/531", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
גב/99, מיתאר לתכניות כפיפות גב/343, גב/מק/2002, לתכניות

גב/מק/353/ד. גב/מק/258ו,

רח' אלישע גבעתיים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
341 בשלמותה.  חלקה גוש 6156, - 11 רודין

על ידי ,341 בחלקה בניה קיימת הסדרת התכנית: א) מטרת
נקודתי בקו  ל–4 מ', שינוי מ–5 לרח' אלישע קדמי קו בניין שינוי
קדמי  בניין בקו שינוי ב) ל–2.7 מ'; מ' מ–3 צדדי (שמאלי) בניין
בניין  בקו נקודתי שינוי ג) ל–4 מ'; מ' מ–5 ,11 רודין אלישע ברח'

מ'. ל–2.7 מ' מ–3 (שמאלי) צדדי

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
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לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ימציא המתנגד .53299 גבעתיים ,2 שינקין רח' גבעתיים, ולבניה
לתכנון ולבניה המחוזית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את
אביב תל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קריית אביב, תל מחוז

.67012

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

מסתמכת. היא שעליהן
גולדשטיין מושיק

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
גבעתיים ולבניה לתכנון

הרצליה 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,

410/א. לתכנית שינוי הר/מק/2102", מס'

,6665 גוש שמריהו - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.50 ,48 ,43 ,28 ח"ח

לצורך דרך. ציבור שטחי הגדלת מטרת התכנית:

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1547 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5366, 16.12.2004 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי הרצליה, ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה לתכנון
בגין מנחם אביב, רח' תל ולבניה מחוז המחוזית לתכנון הוועדה
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-7632585 טל' אביב,  תל  ,125

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

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

לתכנית חפ/1811. שינוי ויזניץ, קהילת כנסת 1811ו", בית

ויזניץ, שכ' חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.91 ח"ח ,78 ,72 חלקות ,11188 גוש - ברוך מקור רח'

מבנה והקמת קיים ממבנה חלק  הריסת התכנית: מטרת
בית  הקמת ברוך לצורך מקור 72 בגוש 11188 ברח' בחלקה חדש,
בניין; בקו שינוי א) ידי: על ויזניץ, קהילת את שישרת כנסת
קביעת ג) קומה; תוספת לאפשר כדי הבניין גובה קביעת ב)

ארכיטקטוני. ועיצוב פיתוח הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. הפרסומים 5847, 24.10.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון
שד' מחוז חיפה, ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה וכן

בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלמוג חדוה  
                ממלאת מקום יושב ראש הוועדה  

חיפה ולבניה לתכנון המקומית

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אתא קריית ולבניה
שינוי כ/מק/463", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז

כ/מק/246/ב. כ/במ/246, לתכניות

גוש אתא - קריית עירית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 48, 598 בשלמותן, ,596 ,376-374 ,364-362 ,5 חלקות ,10293
,572 ,571 ,566-564 ,437 ,436 ,396 ,395 ,378 ,377 ,365 ,361 ,281 ,95-93

108 בשלמותם  ,107 ,102 מגרשים ;18 ,17 ח"ח ,10259 גוש ;580
כ/מק/246/ב. מתכנית

ובלבד מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי בתכנית  שאין
עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל  בדבר בהוראות שינוי ב)
שטחי חלוקת שינוי ד) בתכנית; הקבוע בניין בקו שינוי ג) בניין;
הכולל השטח כל סך לשנות את בלי בתכנית אחת המותרים הבניה
שכונת הקמת ה) מ–50%; יגדל לא קרקע, ייעוד בכל לבניה המותר

יח"ד. 180 עד מגורים של

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,7 העיריה כיכר אתא, קריית ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8478420 טל'
,15 פלי"ם רח' הפנים, משרד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-8633448 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

אתא קרית 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,

וכ/256/א. כ/256 שינוי לתכניות כ/מק/256/ג",

,10259 גוש אתא - קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.45 ,42 ,39 ,33-29 ח"ח

שינוי בלא בינוי תכנית הכנת התכנית: הוראות עיקרי
וחלוקה איחוד א) עיקרי: בנייה שטח או הקרקע ייעוד שטח
ייעוד כל של הכולל בתכנית שינוי בשטח כשאין מגרשים, של
בנייה, למגרשי השטח חלוקת ב)  ושצ"פ; דרכים למעט קרקע
השטח כל בסך בלא שינוי - ודרכים משולבות שבילים שצ"פ
הוראות של שינוי בתכנית; ד) הקבוע בקו בניין שינוי ג) המותר;
בהוראות (ה) שינוי אדריכלי; עיצוב או בדבר בינוי תכנית לפי
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מספר הגדלת ו) עליו בניין; שמותר להקים המגרש גודל בדבר
עיקריות. למטרות שטחים כל סך הגדלת בלא הדיור, יחידות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4506 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5843, 25.7.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-8478420 טל' ,7 העיריה כיכר ולבניה לתכנון
רח' הפנים, משרד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים ובשעות בה לעיין רשאי מעוניין חיפה, וכל ,15 פלי"ם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז חיפה

חכ/ לתכניות שינוי חכ/מק/148/י", מס' מפורטת "תכנית (1)
משח/43/חכ. 148/ב, חכ/148/ט,

גוש 11799, - שלמה בת בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
בשלמותן. 56-54 ,52 חלקות

מגרשים  של מחדש וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת  
שינוי ללא  שטחים החלפת  ידי על  הבעלים בהסכמת 
ארגון ב) זכויות; תוספת ובלא מגרש כל של הכולל בשטח
אזור המגורים הקיים, של של המגרשים ופרצלציה מחדש

34א. 32א, 30א, 29א, ,2080 46א, 35א, מגרשים

חכ/ שינוי לתכניות חכ/מק/148/טז", מס' מפורטת "תכנית (2)
משח/43. 148/ב, חכ/148/ט,

גוש 11799, - שלמה בת בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.81 ,53 ,47 ח"ח

בהסכמת  מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
 30 קיימים: למגרשים שירות  שטחי תוספת  ב) הבעלים;
המותר מגרש גודל שינוי ד) בניה; הוראות קביעת ג) מ"ר;
חלקות  ה) מ"ר; ל–450  מ"ר מ–500 למגורים יח"ד לבניית
הקיימים  מ"ר  800 של בסך עיקרי) (שטח הבניה זכויות
מגורים,  ל–5 מגרשי משח43 בתכנית נחלות 2 של מביטולן

המגרשים. בייעוד שינוי ללא

בתאריך  שהוגש בתקנון  שנוסחו כפי התכנית  מטרות  
יח"ד לבניית המותר המגרש בגודל שינוי א) :1.7.2008
וחלוקה מחדש  איחוד ל–450 מ"ר; ב) מ"ר מ–500 למגורים
בקו שינוי ד) בניה;  הוראות קביעת ג) בעלים;  בהסכמת
ה) שינוי בקו בניין צדי ;2079-2077 למגרשים אחורי בניין

.2079 למגרש

של  מחדש וחלוקה איחוד א)  התכנית:  הוראות עיקרי  
בהתאם בינוי הנחיות ב) ;2079-2077 ,105 מס' מגרשים
קווי שינוי ד) הוראות בניה; ג) קביעת זו; בתכנית למפורט

מגרשים. בגודל שינוי ה) בניין;

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
סלע כרמל  

המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עירון ובמשרדי ולבניה
שינוי לתכניות מק/ען/1103", מס' מיתאר "תכנית מופקדת חיפה

ענ/459. ענ/125,

גוש אלגרבייה - בקה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.7 ח"ח ,8762 גוש ;41 ,36 ,31 ח"ח ,8759

בעלים. בהסכמת חלוקה חדשה התכנית: מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
.04-6351789 טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
ג'בארין סובחי מוחמד  

המקומית הוועדה ראש יושב
עירון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה יהוד ולבניה
בהתאם יד/מק/6142/ב", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז
יד/מק/ יד/מק/2113, יד/6142, יד/2/10004, יד/1210, לתכניות

תרשצ/3/42/7. ממ/865/א, ממ/865, ,5001

2 (הגפן)  כהן רם רח' יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 273 חלקה ,6727 גוש -

ו–02 לתא שטח  01 שטח מס' לאחד תאי מטרת התכנית: א)
במקום  ל–3 מ' (חזית) קדמי בניין קו לקבוע ב) ;07 שייקרא אחד

האחרים. שינוי בקווי הבניין אין מ', 5
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.03-5391282 טל' יהוד, ,6 הקסמים מרבד רח'  יהוד,  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
בהתאם ממ/865/א, ממ/865, לתכניות שינוי יד/מק/5053",
תמא/2/4, יד/מק/5001, יד/מק/2113, יד/2/10004, לתכניות

תרשצ/3/42/5.

הרחובות יהוד, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.145 ח"ח ,6695 גוש - שדה וכיכר ברסימנטוב

והם: במגרש חדשים בניין קווי  קביעת התכנית:  מטרת
במקום  מ' ל–5  ייקבע  ברסימנטוב לרח' לחזית בניין קו א) 
בניין  קו קירות,  בלא בלבד  כניסה גגון  עמודי בעבור  מ'  6
ייקבע  שדה כיכר  לרח' חזית בניין קו  ב) מ';  6 יישאר  לבית
מ–60%  הבניה אחוזי הגדלת ג) מ'; 5 במקום  מ'  ל–4 

ל–66%.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4508 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5843, 8.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' יהוד, ,6 הקסמים מרבד רח' מונסון, יהוד, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-5391282
וכל מעוניין רשאי ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
מפורטת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
נת/מק/ מס'  מפורטת "תכנית  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
נת/28/307/ב, נת/28/307/ב/1, לתכניות שינוי 28/307/ב/7",

נת/100/ש/1. נת/7/400,

פרדס שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 771 ,770 ,470 ,469 חלקות ,8274 גוש - בלפור  רח' הגדוד, 

מתכנית 28/307/ב. 6 בשלמותם ,5 מגרשים בשלמותן;

בעלים; בהסכמת חלקות איחוד א) התכנית:  מטרת
יח"ד. תוספת ב)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4259 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5837, 27.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קריית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה 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

פירברג-איכר מרים  
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' פת/מק/7/509", מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

במ/14/2000. ,5/1002 ,2000 ,119 לתכניות שינוי

כץ רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 232 חלקה גוש 6714, - 34 לייב מיכל

קומות  חמש בן בבניין יח"ד  16 קביעת התכנית: מטרת
הגדלת א) ידי: על בניין, קווי וקביעת עמודים, על גג וחדרי

סך  את לשנות בלי יח"ד ל–16  יח"ד מ–12 יח"ד מספר
מערב לצפון צד בניין קו  שינוי ב)  לבניה; המותר השטח

לדרום  צד בניין קו שינוי ג) א'-ד'; בקומות ל–3.60 מ' מ' מ–4
צד  בניין  קו שינוי ד) א'-ד'; בקומות מ'  ל–3.60  מ' מ–4 מזרח
כביסה  מסתור למעט מ' ל–4.50  ה' בקומה  מערב  לצפון 
ל–4.50 מ';  ה' בקומה קו בניין צד לדרום מזרח שינוי ה) מ';  ל–3.60
מ';  ל–5.40  הגג  בקומת מערב לצפון  צד בניין  קו שינוי  ו) 

מ'. הגג ל–5.40 בקומת לדרום מזרח בניין צד קו ז) שינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4687 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 15.8.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/101/6/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

1/1/ג. 1/1/יג, רצ/1/1, לתכניות שינוי

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 151 חלקה גוש 3930, - 50 יהודה הלוי
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יח"ד תוספת מינימלי, מגרש שטח קביעת התכנית: מטרת
ברוחב  לדרך והפקעה בניין בקווי שינוי 2 קומות, תוספת אחת,

הלוי. יהודה ברח' מ' 3 של

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

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן
צור דב  

המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה
רח/מק/1000/ב/3", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז
רח/מק/1000/ב/2, רח/1000/ב, רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות

רח/תמא/4/18. רח/תמא/2/4,

מרמורק, שכ' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.82-79 ח"ח ,3658 גוש - בן–דוד פנחס שד' פינת עותמי שלום רח'

לפי תמא/18  ב' תדלוק בדרגה הקמת תחנת מטרת התכנית:
בהתאם ב') (דרגה דלק א) שילוב תחנת ידי: על תיקוניה, כל על
קביעת  ב)  ואחסנה; מלאכה באזור  ו–4  2 מס' תיקון לתמא18,
קביעת ג) התדלוק; לתחנת  המותרים והשימושים  התכליות
תשתיות השטח כולל לפיתוח הוראות קביעת בניה; ד) הוראות
בניין בקו הקלה ו) סביבתיות;  הנחיות קביעת  ה) ושירותים;

מ'. במקום 80 ל–72 מ' ציבורי לבניין לשטח

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
מלול רחמים  

המקומית הוועדה ראש יושב
רחובות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

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

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכנית כפיפות לה/מק/3/14/16", מס' מפורטת "תכנית (1)
גז/14/16.

,5933 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן. 84 ,78 חלקות

החלפת  ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
ללא ושצ"פ, שב"צ ברח' עוזי חיטמן, ציבור לצורכי שטחים

גז/14/16. המאושרת בתכנית שמופיע כפי שינוי

לתכנית כפיפות לה/מק/6/17/1000", מס' מפורטת "תכנית (2)
לה/במ/1/17/1000/ב.

,4349 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.267 ח"ח

נווה שכ'  ,145/2 במגרש  בינוי שינוי א) התכנית: מטרת  
בזכויות  שינוי ללא 4 בניינים, של ב) העמדה שונה דויד;

בניה. או בתכסית במספר הקומות הבניה,

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-9771564 טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח' רמלה, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,84 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
יואל לביא  

המקומית הוועדה ראש יושב
רמלה ולבניה לתכנון

מודיעין חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מקומית מפורטת "תכנית  מופקדת  מודיעין  חבל ולבניה

גז/במ/1/3. לתכנית שינוי חמ/מק/19/153",

,5650 גוש - לפיד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.155 ,140 חלקות 5651(ח), גוש ;88 ,87 חלקות

בניין קו שינוי בהסכמה; ב) איחוד וחלוקה התכנית: מטרת
למבנה ציבור. מס' 155 במגרש ל–0 מ' ודרומי צדדי אחורי,

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
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ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית למשרדי הוועדה בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,1 טשרניחובסקי רח' מודיעין, חבל ולבניה לתכנון

.08-9722887 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

סוסן שמעון  
המקומית הוועדה ראש יושב
חבל מודיעין לתכנון ולבניה

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

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

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

שינוי חש/מק/2/16/21", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
חש/16/21. לתכנית

גוש 7946,  - נטר כפר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
מ"ר. 500 התכנית: שטח ;151 מגרש ;7 ח"ח

איכות  תברואה, בינוי, הוראות קביעת א) התכנית: מטרת  
הוראות קביעת ב) שחיה פרטית; בריכת להקמת הסביבה
פרטית; שחיה בריכת לתפעול סביבה ואיכות  תברואה
קו שינוי ד) ומיתקניה; שחיה לבריכת בניין קווי קביעת ג)

שינוי  ל–4.5 מ', מ' מ–5 מבנה המגורים של צדדי צפוני בניין
מ'. ל–2.7 מ' קו בניין צדדי דרומי מ–3

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ח. ,5837

שינוי חש/מק/21/21", מס'  מקומית מפורטת "תכנית  (2)
חש/7/21. לתכנית

גוש 8966, - נטר כפר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
מ"ר. 6,157 התכנית: שטח ;72 ,29-27 ח"ח

ל–6 מ',  מ' מ–5 השלום) (רח' דרך הרחבת התכנית: מטרת
בנחלה, מגורים אזור שינוי ידי על הסיבוב רחבת הרחבת

דרך. לייעוד חקלאית וקרקע

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ח. ,5818

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
,09-9596505 טל' ,60990 קיבוץ שפיים השרון, חוף  לתכנון ולבניה
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אהרון בזרנו  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

צש/9/21-9, לתכניות שינוי צש/מק/40/21-9", מס' "תכנית (1)
צש/0/2-0.

גוש 8808, - שריד ומקומם: עין הכלולים בתכנית השטחים  
.59 ,58 ח"ח

ו–59; 58 חלקות  של וחלוקה איחוד  א)  התכנית: מטרת   
מיח"ד ,59 בחלקה לבניה המותרות  יח"ד מס'  הגדלת ב)
עיקריות;  למטרות הגדלת השטחים  ללא יח"ד, ל–2  אחת
 6% של תוספת ד) בניין הקבועים בתכנית; בקווי שינוי ג)
מגרש גודל בדבר  שינוי  ה) עיקרי; לשטח  המגרש  משטח

דו–משפחתי  לבית מ"ר מ–750  59 מגרש של  מינימלי
לפי  הוראות  של שינוי ו)  דו–משפחתי;  לבית מ"ר  ל–675 

המזרחית. בשכונה אדריכלי עיצוב או בינוי בדבר תכנית

צש/5/21-11, לתכנית שינוי צש/מק/7/21-11", מס' "תכנית (2)
צש/מק/5/21-11א".

גוש  - יעף מרכז כפרי ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.2305 מגרש ;77 ,76 ח"ח ,7822

מ';  ל–4  מ' מ–5 קדמי בניין בקו  שינוי א) התכנית:  מטרת  
גובה שינוי ל–48.5%, מ–30% קרקע  תכסית הגדלת ב) 
כניסת הבית  ל–120 ס"מ, הזזת ס"מ מ–60 הדרך בצדי גדרות
או בינוי תכנית לפי הוראות של שינוי ג) חניות; ומיקום

אדריכלי. עיצוב

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,40600 מונד תל ,137 ת"ד דרור, בני צומת השרון, לב ולבניה לתכנון
בימים קהל: קבלת שעות .073-2521597 פקס' ,09-7960200 טל'
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .11.30-8.30 בשעות ה', ג', ב',
רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, לתכנון ולבניה מחוז המחוזית הוועדה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
ריטוב עמיר  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון לב ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

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

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

מש/ לתכנית שינוי מש/מק/70/1-8", מס' מפורטת "תכנית  (1)
במ/1004/1-8.

,8658 גוש  - זמר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.1 ח"ח

לשני  ל–1.90 מ' מ' מ–5 הבניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת ב) המבנים;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.44 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5856, 31.8.2008 ובילקוט

מש/מק/271/1-7". מס' מפורטת "תכנית (2)
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גוש 7863, - קלנסואה בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.20 ח"ח

ודרומי  מערבי, צפוני בניין קווי התכנית: הקטנת מטרת  
מ'. ל–3 מ' מ–4

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3947 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5832, 20.6.2008 ובילקוט

מש/מק/279/1-7". מס' מפורטת "תכנית (3)

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

מערבי  צד עזר למבנה  בניין  קו הקטנת  התכנית:  מטרת  
מ'. ל–0 מ' מ–3 ודרומי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1081 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5880, 21.11.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,14/123 רח' ,415 ת"ד קלנסואה, השרון,  מזרח ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8781286 טל' קלנסואה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח ולבניה לתכנון

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אפק מצפה ולבניה
ממ/מק/1/4158", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

ממ/4158. לתכנית שינוי

- החורש רח' סביון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.222 ,221 חלקות ,6725 גוש

בין המגרשים ללא העברת זכויות בניה מטרת התכנית: א)
בינוי. שינוי ב) הכל; סך בניה, בשטח שינוי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח'  אפק, מצפה ולבניה   לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9302051/2/3 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

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

ממ/במ/3074. לתכנית שינוי ממ/מק/5/3074",

שמואל, גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ריק מגרש ;14 ח"ח ,6191 גוש - שמר ונעמי הגפן הרחובות

הגפן ונעמי שמר,  הרחובות כ–3 דונם הנמצא בפינת בגודל של
כ–1.7 דונם ברח'  של בגודל צפונה, מ' כ–100 הנמצא שני ומגרש

ממ/במ/3074. תכנית לפי 113 ,101 מגרשים הגפן;

ציבוריים קרקע ייעודי מיקום חילופי התכנית: מטרת
כוללת התכנית גודלם. בלי לשנות את ושצ"פ, שב"צ סמוכים,
הציבורי השטח א) ידי: על הבעלים, בהסכמת וחלוקה איחוד
ייעודו משנה שמר ונעמי הגפן הרחובות בין הנמצא הפתוח
השטח ב) גודל; מאותו ציבור לבניני לשטח פתוח ציבורי משטח
לבנייני משטח ייעודו משנה הגפן ברח' יותר צפונה הנמצא
על ג) חילופי השטחים גודל; באותו לשטח ציבורי פתוח ציבור

הבעלים בהסכמת וחלוקה איחוד ידי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.44 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5856, 12.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אפק מצפה 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,

ממ/במ/1492. לתכנית שינוי ממ/מק/6/1492",

מרכזית שדרה יעקב, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 122-120. 103 בשלמותן, ,102 ,91 חלקות ,4041 גוש -

הבעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
איזון והקצאות. עדכון טבלת ב)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.286 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 23.10.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח גליס 9, ציון בן רח' אפק, מצפה ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
קב–ונקי גיא  

המקומית הוועדה ראש יושב
אפק מצפה ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
עח/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
עח/21/200. עח/200, עח/17/15, לתכניות כפיפות מק/1/24/15",

יצחק-שער בית ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
 62 חלקה ,8214 גוש  3 בשלמותן; ,2 חלקות ,8211 גוש - חפר

.1 ח"ח ,8282 גוש בשלמותה;
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(חלקות ו–90א 30 מגרשים וחלוקת איחוד התכנית: מטרת
הבעלים. בהסכמת 62 בגוש 8214), וחלקה 3 בגוש 8211, ,2

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2527 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5789, 7.3.2008 ובילקוט

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

לקהל.
אידן רן  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
חפר לתכנון ולבניה עמק

הצפון מחוז
כרמיאל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי כרמיאל ולבניה
מק/כר/1/12716", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/12716. לתכנית שינוי

,18991 גוש כרמיאל - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.61 ,60 ח"ח ,19021 גוש ;96 ח"ח

הקיים עמיחי הספר  בית הרחבת בניית התכנית:  מטרת
מעל (גשר) עילי מעבר בניית זכות ,2 מס' הציבורי במגרש

קשר  יצירת 2 לצורך למגרש בדרום/מזרח רגל להולכי השביל
.(4 מס' (מגרש הקיים לבית ספר עמיחי החדש הספר בית בין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-9085681 טל' ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

כרמיאל 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,
לתכנית כפיפות ג/4950, לתכניות ג/424, מק/כר/1/4232", שינוי

ג/4232.

,19045 גוש כרמיאל - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.140 ,136 ח"ח ,19159 גוש ;161 ח"ח

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
ייעוד. כל של הכולל בשטח

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.575 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5872, 7.11.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9085681 טל' ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה לתכנון
קריית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת הפנים, משרד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אלדר עדי  
המקומית הוועדה ראש יושב

כרמיאל ולבניה לתכנון

עפולה 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,

לתכנית ג/11425. עפ/מק/1/11425", שינוי

כיכר עפולה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 73 חלקה ,16658 גוש - לוין הרב רח' העצמאות,

בניין; קו שינוי ב) מחדש; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
גובה. שינוי ד) לבינוי; הנחיות קביעת ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4263 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5837, 13.7.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
פרץ חביב  

המקומית הוועדה ראש יושב
עפולה ולבניה לתכנון

צפת מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות הצפון

צפ/מק/45". מס' מפורטת "תכנית (1)

רח'  דרום, שכ' צפת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 99. 32 בשלמותה, חלקה ,13073 גוש - פרומצ'נקו

צפ/מק/51". מס' מפורטת "תכנית (2)

,13073 גוש  - צפת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 143 חלקה

שינוי  ב) מגרשים; חלוקת ביצוע א) התכנית: מטרת  
עליו להקים שמותר מגרש  שטח גודל  בדבר בהוראות

בניין.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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על ידי  נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
העתק .04-6927465 טל' צפת, ,50 ירושלים רח' צפת, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות
הפנים, נצרת עילית, טל' משרד מחוז הצפון, קרית הממשלה,

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

אילן שוחט  
המקומית הוועדה ראש יושב

צפת ולבניה לתכנון

שאן בית בקעת 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,

לתכנית ג/10506. בב/מק/15", שינוי

,22984 גוש חיים - מעוז ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,15 ,14 ,12 ,9 ,8 ח"ח 6-4, 7 בשלמותה, חלקה ,22986 גוש ;10 ח"ח

.19

מגרשים של בהסכמה וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בניין. בקו שינוי ב) התעשיה; בשטח

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.576 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5872, 8.8.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6065864 טל' שאן, בית עמק ד"נ שאן, בית בקעת ולבניה
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
לעיין בה רשאי וכל מעוניין ,04-6508508 טל' נצרת עילית, הפנים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

תמרי דני  
המקומית הוועדה ראש יושב

שאן בקעת בית לתכנון ולבניה

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגלבוע ולבניה
שינוי ג/גל/מק/106", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/14991. לתכנית

אחוד חרוד קיבוץ עין ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.162 ח"ח ,23163 גוש ;25 ,23 ,20 ,19 ח"ח ,23106 גוש -

בתוך סטטוטורית דרך תוואי הזזת התכנית: מטרת
הקיבוץ.

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

למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ
נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.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
עטר דניאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגלבוע ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

מק/גמ/308/10023". מס' "תכנית מופקדת המזרחי הגליל

.10 ח"ח ,17206 גוש נין - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

ג/10023 בדבר  תכנית מהוראות הקלה א) התכנית: מטרת
הקבוע צדי בניין בקו ב) הקלה להריסה;  מבנים סימון ביטול

ג/10023. בתכנית

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

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,15241 כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה
התנגדותו ימציא את העתק המתנגד .04-6772333 קווי רב טל'
מחוז הצפון, קריית ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המחוזית

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
אלכס שפול  

המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה
מק/יז/05/5312", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/5312. לתכנית שינוי

,17181 גוש נהלל - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.40 ,39 ,33-25 ,23 ,17182 גוש ;35 ח"ח

נהלל. של המזון מרכז הרחבת התכנית: מטרת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' יזרעאל, עמק אזורית מועצה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6520038
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נצרת הפנים, משרד 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

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,

לתכנית ג/4551. מק/יז/06/4551", שינוי

,17494 גוש - זרזיר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 14 חלקה

בניין. ושינוי בקווי למגרשים התכנית: חלוקה מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.157 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 19.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' יזרעאל, עמק אזורית מועצה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, משרד הפנים, הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

מק/יז/04/7078". מס'

,11742 גוש העמק - עין ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.57 ח"ח

 19 במגרש קווי בניין לשינוי מפורטת התכנית: תכנית מטרת
העמק. בעין

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4517 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5843, 7.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' יזרעאל, עמק אזורית מועצה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, משרד הפנים, הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל 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,
ג/9169, ג/668, ג/12906, לתכניות  שינוי גלג/9/07/12906", 

ג/9354.

,19284 גוש סכנין - מרכז ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.14 ח"ח

מוצע מצב תשריט לפי בניה קווי שינוי התכנית: מטרת
סכנין. -

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2634 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5791, 25.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכל ,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

1/ג/12061, שינוי לתכניות 1/מע/מק/66/6539", מס' "תכנית (1)
1/ג/9305.

גוש 11093, - יוקנעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 95 חלקה

בניין. בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4267 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5837, 13.7.2008 ובילקוט

4/ג/6429. לתכנית שינוי 4/מע/מק/41/9607", מס' "תכנית (2)

,16881 גוש  - יפיע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 25. 27 בשלמותה, חלקה

בתכסית  שינוי ב)  בניין;  קווי שינוי א)  התכנית:  מטרת  
הוראות בניה. קביעת קרקע; ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3699 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 13.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
"תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה 1/מע/מק/32/9027", מס'
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
התשס"ג, הפרסומים 5145, 20.12.2002 ובילקוט ביום בעיתונים

ג/9027. לתכנית שינוי ,1078 עמ'

אזור עילית, יקנעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.104 מגרש ;83 ח"ח ,11492 גוש התעשיה מנסורה -

ל–3 מ';  מ' מ–5 אחורי בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת
ובהתאם ,0 בניין בקו לבניית מרתפים בניין צפוני קו שינוי ב)

לתכנית בינוי.
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המקומית הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
בימים ,04-6508508 מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טל'

פתוחים לקהל. האמורים ובעות שהמשרדים

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הגליל 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,

לתכנית ג/10082. מג/מק-15/2006", שינוי

,19200 גוש כסרא - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ג/10098. מאושרת תכנית לפי 25 ,24 מגרשים ;44 ,33 ח"ח

מפורטת  25 בתכנית ,24 מגרשים איחוד א) התכנית: מטרת
שינוי ב) ;1 מספרו  שיהיה  אחד למגרש  ג/10082  מאושרת
מגרש גודל שינוי  ג)  שבתשריט; לשינויים בהתאם  בניין  קווי
תכסית קרקע  גודל שינוי ל–1,000 מ"ר; ד) מ"ר מ–300 מינימלי

מ"ר. ל–440

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2380 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5786, 11.4.2008 ובילקוט

המקומית  הוועדה במשרדי  נמצאת  האמורה התכנית 
,04-9979659 טל' מעונה, מושב הגליל, מעלה ולבניה לתכנון
ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית קרית הממשלה, ,595
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מק/מח/ מס' מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חרמון   מעלה

בוקעאתא. כפר מפורטת ג/6121, לתכנית 2/08/6121", שינוי

בוקעאתא. כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המרחבית בעיתונים, למשרדי הוועדה הפרסומים בין
טל' ,12435 הגולן רמת  מסעדה, כפר חרמון, מעלה ולבניה 
התנגדותו העתק ימציא  המתנגד .04-6983608 ,04-6981677
מחוז הצפון, קריית ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המחוזית
.04-6508508 טל' ,17511 עילית נצרת הפנים, משרד הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
יהודה וולמן  

המרחבית הוועדה ראש יושב
חרמון מעלה ולבניה לתכנון

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/1608", נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

מנ/מק/1203. ג/6296, לתכניות

מעיליא, אזור תעשיה ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקה ,18633 גוש ;769550/224900 - מערב דרום קואורדינטות

.112 ,42 ,41 ,36 ח"ח 35, 37 בשלמותה,

 37 לחלקה הבעלים כל בהסכמת חלוקה התכנית: מטרת
מימושו. על כדי להקל מחדש ותכנון

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9978030
הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

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

לתמא34ב4. כפיפות לתכנית ג/3232, מנ/מק/0808", שינוי

מערבית, פקיעין שכ' ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,19076 גוש ;X= 229.000 ;Y=766.450 תכנית: מרכז קואורדינטות

בשלמותה. 2 חלקה

ל–1 מ',  מ' מ–3 קדמי כדלקמן: בניין קווי שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–1.6 מ' מ–3 (מערבי) שמאלי צדדי מ', ל–1 מ' מ–4 אחורי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. הפרסומים 5848, 29.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9978030 טל'
טל' עילית, נצרת הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון,  מחוז 
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ובשעות בימים בה לעיין  רשאי  מעוניין וכל ,04-6508508
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

בוחבוט שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל שפלת ולבניה
מס' מקומית מיתאר  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז   ולבניה

ג/1933. מאושרות ג/6769, לתכניות שג/מק/20/07", שינוי

,19733 גוש - שעב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 141 חלקה

בניה בעבור הבניין קווי  הוראות שינוי  התכנית: מטרת
הבניין יהיו קווי הבניה. בזכויות ללא שינוי ,141 בחלקה קיימת

בתשריט בלבד. המסומן הקיים בהתאם למצב

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

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל שפלת
לתכנית שינוי שג/מק/28/08", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/6957. מאושרת

,18581 גוש טמרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.21 ח"ח

בלבד קיימת בניה בעבור בניין קווי שינוי התכנית: מטרת
הבניין יהיו קווי הבניה. בזכויות ללא שינוי ,21 מחלקה בחלק

מצורף. בתשריט המסומן הקיים למצב בהתאם

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

הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9868670
טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
ג/6769. מאושרות ג/1933, לתכניות שג/מק/10/06", שינוי מס'

,19732 גוש - שעב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותן. 168 ,167 חלקות

בחלקות בניין קווי בדבר  הוראות שינוי  התכנית: מטרת
בהתאם  יהיו קווי הבניין בזכויות הבניה. שינוי 168 ללא ,167

בתשריט. המסומן הקיים למצב

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2161 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5645, 2.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, ולבניה לתכנון
ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

סמיר והבה  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשדוד מקומי תכנון מרחב

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

3/מק/2150". מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

רח' ט', רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;299 מגרש ;25 ח"ח ,(2385 - גוש 2023 (בהסדר - 26 החיים אור

דונם. 0.707 התכנית: שטח

ל–3 מ';  מ' מ–6 מזרחי צדדי בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת
מ"ר  מ–125  299 במגרש קרקע בקומת מרבית תכסית הגדלת ב)

היתרי בניה. למתן תנאים קביעת מ"ר; ג) ל–175

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 של ההודעה פרסומה מיום חודשיים התנגדות בתוך
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
אשדוד, ,28 ת"ד הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד, ולבניה
העתק ההתנגדות יומצא .08-8677810 פקס' ,08-8545318/9 טל'
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-6263795 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

לסרי יחיאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

דימונה מקומי תכנון מרחב

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

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

25/מק/1049". מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)

גמלא 42 -  רח' דימונה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מתכנית  מגרש 3000 בשלמותו 3 בשלמותה; חלקה ,39530 גוש

25/במ/1/77.

בזכויות  ב) שינויים בניין; בקווי א) שינויים התכנית: מטרת  
הבניה זכויות כל בסך שינויים ללא שירות למטרות בניה

בניה. אחוזי הוספת ללא מרתף, קומת הוספת ג) במגרש;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4135 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5835, 10.7.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי 25/מק/1053", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
25/תח/132. חלוקה תשריט ,31/101/03/25

נאות  שכ' דימונה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
דוגית. רח' קטיף,

שכ' ,4 דוגית 2, 15 ברח' במגרשים 14, שינויים התכנית: מטרת  
המגרשים; של מחדש וחלוקה איחוד א) ידי: על קטיף,  נאות
קיים; למצב בהתאם בניין בקווי נקודתיים שינויים  ב)
ללא למרתף, מפולשת מקומת עמודים שירות שטחי העברת ג)
מינימלי גודל שינוי ד) לבניה; המותר השטח כל בסך שינוי

.15 מגרש של

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4694 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 8.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
,08-6563182 טל' דימונה, ,1 ת"ד דימונה, ולבניה לתכנון
משרד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263799 טל' שבע, באר הפנים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

כהן מאיר  
המקומית הוועדה ראש יושב

דימונה ולבניה לתכנון

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רהט ולבניה
שינוי 17/מק/2181", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

.344/03/17 לתכנית

 -  71 ,18 שכ' רהט, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. מגרש 71 חלקה 26 בשלמותה; 100610 מוסדר, גוש

בניין. קווי שינויי התכנית: מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ההתנגדות העתק .08-9910199 טל' רהט, ,8 ת"ד רהט, ולבניה
הדרום, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.08-6296435 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן
צהיבאן אבו פאיז  

המקומית הוועדה ראש יושב
רהט ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
7/מק/2122", מס' מפורטת "תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.3/140/03/7 לתכנית שינוי

מגרש זרועה, מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.220

הסדרת מצב לצורך בניין בקווי שינוי א) מטרת התכנית:
אחורי  קווי בניין ב) ו–1.40 מ'; מ' יהיה 2.5 4 מ' - במקום קיים

מ'. ו–1.40 מ' ל–2.5

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' שדרות, ,50 ת"ד איבים, חוות שמעונים, ולבניה  לתכנון
,12.30-8.30 בשעות ד', קהל: בימים ב', קבלת שעות .08-6899696
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .15.00-12.00 בשעות ה' יום'
איבים, מועצה חוות שמעונים, ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.08-6899696 טל' שדרות, ,50 ת"ד שער הנגב, אזורית

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

מסתמכת. היא שעליהן

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

.2/110/03/7 לתכנית שינוי 7/מק/2110א", מס'

 903 גוש סעד - קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12 ,7 ח"ח 2, 10 בשלמותה, חלקה מוסדר,

בתכנית שנקבעו שטחים הגדלת א) התכנית:  מטרת
בלי ציבור למבני שטח הרחבת ב) ציבור; לצורכי בת–תוקף

התכנית. הוראות ושאר קרקע ייעוד לשנות
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ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ט. הפרסומים 5870, 19.6.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה שמעונים

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

08/48930/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

בהודעה, המפורטים הנספים של מותם הצהרת ובעניין:

ש' עו"ד ב"כ ע"י ,45370236 ת"ז מוצניק, נפתלי והמבקש:
טל' ,94562 ירושלים ,3 מזיא ממעבר שמיר, א' צבי ו/או שמיר

.02-6244591 פקס' ,02-6253243

הודעה

לענייני המשפט אל בית פנה המבקש הנ"ל כי ידוע להווי
הנספים של מותם על להצהיר בבקשה בירושלים משפחה
ידון המשפט  בית וכי מתו שהם ומשערים שנעלמו שלהלן 

.9.00 בשעה ,22.3.2009 בבקשה הנ"ל ביום

המבקש: הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

פישל אליעזר מוצניק .1
פטירתו: 21.1.1945. תאריך  

רומניה. הרגיל: מגוריו מקום
בחיים  עדיין הנספה נראה שבו לאחרונה הידוע התאריך  

בגרמניה. ברלין בחזית אז: נמצא שבו והמקום

זליג) (סנדר אלכסנדר מוצניק .2
פטירתו: 16.7.1941. תאריך  

רומניה. הרגיל: מגוריו מקום

צעיר/ה דוד צבי וכן בן/בת מוצניק .3
פטירתו: 1941. תאריך  

רומניה. הרגיל: מגוריו מקום

שיינדל מוצניק .4
פטירתה: 16.7.1941. תאריך  

רומניה. הרגיל: מגוריה מקום
עדיין  הנספית נראתה  שבו לאחרונה הידוע  התאריך  

ריכוז. מחנה אז: נמצאה שבו והמקום בחיים

ליבק ציפורה .5
ל–16.7.1941. סמוך פטירתה: תאריך

סרביה. הרגיל: מגוריה מקום

ליבק וולוול .6
ל–16.7.1941. סמוך פטירתו: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריו מקום
בחיים  עדיין הנספה נראה שבו לאחרונה הידוע התאריך  

למוגילוי. בדרך אז: נספה נמצא שבו והמקום

ליבק מניה .7
ל–16.7.1941. סמוך פטירתה: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריה מקום
בחיים  עדיין הנספית שבו נראתה לאחרונה הידוע התאריך  

והכאות. מרעב כתוצאה נספתה אז: נמצאה שבו והמקום

(ליבק) וייסמן חנציה חנה .8
ל–16.7.1941. סמוך פטירתה: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריה מקום
בחיים  עדיין הנספית שבו נראתה לאחרונה הידוע התאריך  

והכאות. מרעב כתוצאה נספתה אז: נמצאה שבו והמקום

ליבק שמול שמואל .9
ל–1941. סמוך פטירתו: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריו מקום
בחיים  עדיין הנספה נראה שבו לאחרונה הידוע התאריך  

בבית הוריו. נרצח אז: נמצא והמקום שבו

ליבק ברוך .10
פטירתו: 1943. תאריך  

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריו מקום

ליבק (זידה) שלמה .11
ל–1941. סמוך פטירתו: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריו מקום

ליבק קיילה קלרה .12
ל–1941. סמוך פטירתה: תאריך

ליבק ליהלה .13
פטירתה: 1943. תאריך  

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריה מקום

ליבק פישל .14
ל–1941. סמוך פטירתו: תאריך

סרביה. ליפקני, הרגיל: מגוריו מקום

יהושע מוצניק .15
ל–1941. סמוך פטירתו: תאריך

חוטין-רומניה. הרגיל: מגוריו מקום

שוחט שלימה .16
ל–1941. סמוך פטירתו: תאריך

אוקראינה. הרגיל: מגוריו מקום

נפתלי ביותר: הקרובים משפחתו  בני  של והכתובות השמות
מוצא. רמת מוצניק,

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט אלבז, שלמה
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והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

111240/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

גנדלמן לואיס אלברטו הנספה של הצהרת מותו ובעניין:
ווישניאק,

.42441 נתניה ,8/12 ברנר רח' גנדלמן, שרה והמבקשת:

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנתה המבקשת כי ידוע להווי
הנספה של מותו  על להצהיר בבקשה אביב, בתל  משפחה

בצ'ילה. המהפכה במאורעות שנספה שלהלן,

המבקשת: לפי הצהרת של הנספה תיאורו וזה

ווישניאק גנדלמן אלברטו לואיס

צ'ילה. סנטיאגו דה ,28.9.1949 לידתו: ומקום לידתו תאריך

אדריכל. התעסקותו:

שבו והמקום עדיין בחיים הנספה שבו נראה האחרון התאריך
סנטיאגו ,048 מס' גמבואה לואיס ברח' ,2.9.1974 נמצא אז:

צ'ילה. דה

סנטיאגו ,048 רח' לואיס גמבואה מס' מקום מגוריו הרגיל הידוע:
צ'ילה. דה

צ'יליאנית. אזרחותו:

שרה (1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
רח' גנדלמן), (לבית נאור שושנה (2 המבקשת, גנדלמן,

.42441 נתניה ,10/2 ההסתדרות

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת ארבילי, שרית

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

107130/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

ומירה בדיל יוסף של נספי השואה מותם הצהרת ובעניין:
בדיל,

וגלילה ,011265543 ת"ז מה–נעים, שבע בת והמבקשות:
.005809553 ת"ז ברקאי,

הודעה

לענייני המפט בית  אל פנו המבקשות כי  ידוע להווי
הנספים של מותם על להצהיר בבקשה אביב בתל משפחה

בשואה: שנספו שלהלן

המבקשות: הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

בדיל יוסף .1

לטביה, דבינסק. בשנת 1980/1 לידתו ומקום לידתו: תאריך  

ציון. בצעירי פעיל וחבר סוחר התעסקותו:

בדיל מירה .2

לטביה. לידתה: 1894, ומקום לידתה תאריך  

שיניים. רופאת התעסקותה:

דבינסק. האחרון: והידוע הרגיל מגוריהם מקום

לטבית. אזרחותם:

הירצחם  טרם נראו הנספים חיים שבו האחרון התאריך הידוע
דבינסק. ליד פוגולינקה יער ,8.9.1941 נמצאו: שבו והמקום

שבע בת הקרובים ביותר: משפחתם בני והכתובות של השמות
מקיבוץ מוצקין; גלילה ברקאי, קרית ,6 שרת מה-נעים, רח'
חיפה; ,22 יערות מרח' פלמון, נעמי איחוד; יעקב אשדות
מבית בלומר, כרמל נהריה; ,38 בלפור גלעדי, מרח' ברוך

לאטביה. מרזנקה שיינקר, לב הגלילית, לחם

מתבקש השואה הנ"ל, שנות נספי על לו ידיעות שיש מי כל
או דיפלומטית  נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן בזה 
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת וקנין, הדס

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

11422-01-09 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

רודיך, ג'נט הנעדרת של מותה הצהרת ובעניין:

ת"ז הורה, ורות ,09382110 ת"ז שומרון, מרים והמבקשות:
.09382268

הודעה

לענייני המשפט לבית פנו הנ"ל המבקשות כי ידוע להווי
שלהלן הנעדרת של מותה להצהיר על בבקשה בחיפה משפחה
ידון בבקשה המשפט בית וכי מתה שהיא שנעלמה ומשערים

.12.00 בשעה ,15.3.2009 ביום הנ"ל

המבקשות: הצהרת לפי הנעדרת של תיאורה וזה

רודיך ג'נט

.1901 בשנת רומניה סוצ'אבה, לידתה: ותאריך לידתה מקום

סוצ'אבה. הרגיל: מגוריה מקום

מוראפה, ריכוז מחנה האחרון: הידוע מגוריה מקום
טרנסינסטריה.

רומנית. אזרחותה:

מסחר. התעסקותה:

והמקום בחיים הנעדרת נראתה שבו האחרון הידוע התאריך
מוראפה בטרנסינסטריה. הריכוז אז: במחנה נמצאה שבו

בתה ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
ומרים אביב, תל ,6 אפטר מרח' ,09382268 ת"ז הורה, רות

חיפה. ,6 ויתקין מרח' ,09382110 ת"ז שומרון,

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
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לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
וכל לעיל, הדיון הנקוב מועד לפני עשר ימים חמישה המאוחר
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין, אדם
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת עדינה דהן,

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
שיתופית אגודה - קומפוסט ייצור אקולוגיה חיון האגודה: שם (1)

בע"מ. חקלאית
האגודה: 005174-8―57. מס'  

הנגב 85315. ד"נ השבעה, משמר המען:  
(21 בינואר 2009). התשס"ט רישום: כ"ה בטבת תאריך

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - גדרות האגודה: מי שם (2)
האגודה: 005175-5―57. מס'  

.38900 קיסריה ,3059 ת"ד המען: רח' הברקת 11,  
(22 בינואר 2009). התשס"ט רישום: כ"ו בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(22 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ו

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

אגודות סיווג שינוי על הודעה

האגודות: בעניין נתונים להלן
ברנר. גבעת קיבוץ האגודה: שם (1)

האגודה: 57-000058-8. מס'  

ברנר 60948. גבעת ברנר, גבעת המען:  

(28 ביולי 1930). התר"צ באב ג' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

עין–זיוון קיבוץ האגודה: שם (2)

האגודה: 57-001976-0. מס'  

ד"נ רמת הגולן 12426. המען: עין זיוון,  

(14 במאי 1968). התשכ"ח באייר ט"ז רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(25 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ט

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

הודעה על שינוי שם אגודה
בע"מ. חקלאית שיתופית אגודה - הנגב תבליני הקודם: השם

חקלאית שיתופית - אגודה הנגב ישראל תבליני החדש: השם
 ISRAEL NEGEV SPICES COOPERATIVE בע"מ,

.SOCIETY LTD

.57-004948-6 האגודה: מס'

(25 בינואר 2009). התשס"ט בטבת כ"ט מיום:

(25 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ט

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

מפרק מינוי ביטול
והפלחים הערבים הפועלים של לקואופרציה פקוח בעניין: ברית

להלן-האגודה), 57-000947-2 אגודה: מס' בע"מ,

מפרק, מינוי ביטול ובעניין:

השיתופיות  האגודות 48 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
השיתופיות  האגודות תקנות להוראות  7 לתקנה ובהתאם 
המפרק של מינויו את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
יפיע ,165 ת"ד יפיע, מכפר עמראן, כנאנה עו"ד באגודה,

.16955

האחרים. המפרקים של במינוים שינוי אין

הפרסומים בילקוט ופורסם ,12.3.2000 ביום ניתן הפירוק צו
.3091 עמ' התש"ס, ,4867

(26 בינואר 2009) התשס"ט בשבט א'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

עיכוב צו פירוק

השיתופיות, האגודות לפקודת 48א בהתאם להוראות סעיף
שדה גידולי לאגודת  שניתן הפירוק צו עיכוב על  מורה אני
מס' בע"מ, שיתופית חקלאית אגודה - הסוללים חקלאיים
,5358 הפרסומים בילקוט פורסם ואשר ,57-003385-2 אגודה
מקלר בועז  רו"ח של מינויו  ביטול ועל  ,1072 עמ' התשס"ה,

האגודה. למפרק

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי

השיתופיות  האגודות 46 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
האלה: פירוק האגודות בזה על מצווה אני

גן אגודה רמת בעירית והפועלים הפקידים של קופת תגמולים (1)
.57-001003-3 אגודה מס' שיתופית,

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
פורת, יוסף עו"ד את למפרק  ממנה  אני השיתופיות,
רוטשילד שד' ושות', פורת ברוך, גל, סטריקובסקי, ממשרד

.65785 תל–אביב-יפו ,63
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בע"מ, אגודה שיתופית חקלאית פלסט החותרים - או רשת (2)
.57-004408-1 אגודה מס'

לפקודות   48 סעיף  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות, האגודות
פינק, צידון רהט סידר  לאמעי ממשרד  וילף, נילי
.53454 גבעתיים ,53 השלום דרך הוורד, מגדל

השיתופיות  האגודות תקנות להוראות בהתאם  
תביעה בעל  כל נדרש  התשמ"ד-1984, (פירוק),
בתוך למפרק בכתב תביעתו את להגיש מאגודה
מענו. לפי  זו הודעה פרסום מיום ימים שישים 

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים  בהתאם  
שר לפני זה לערער עליו צו צד שנפגע ממתן או שיתופית
התעשיההמסחרוהתעסוקה בתוך חודשייםממועדפרסומו.

(29 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ד'
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שיתופיות אגודות רישום ביטול

בית  האגודה לפירוק צו ניתן  11.11.2007 וביום הואיל .1
שיתופית חקלאית אגודה - איתן נוה המשותף החינוך
בילקוט פורסם זה וצו ,57-002281-4 אגודה מס' בע"מ,
הנ"ל והפירוק והואיל ,932 עמ' התשס"ח, ,5749 הפרסומים
רישום כי הודעה בזה נמסרת ,27.1.2009 ביום הושלם 
שעה השיתופיות ומאותה האגודות נמחק מספר האגודה

מאוגד. האגודה מלשמש כגוף חדלה

תובנה  האגודה לפירוק צו ניתן  23.1.2003 וביום הואיל .2
וצו ,57-003505-5 אגודה מס' בע"מ, שיתופית אגודה -
,1526 עמ' התשס"ג, ,5159 הפרסומים בילקוט פורסם זה
נמסרת ,27.1.2009 ביום הושלם הנ"ל והפירוק והואיל
האגודות מספר נמחק האגודה  רישום  כי הודעה בזה
כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות

מאוגד.

איכותי  שיער האגודה לפירוק צו 27.10.2008 ניתן וביום הואיל .3
זה וצו ,57-003581-6 אגודה מס' בע"מ, שיתופית אגודה -
והואיל ,394 עמ' התשס"ט, ,5866 הפרסומים בילקוט פורסם
כי הודעה בזה נמסרת ,27.1.2009 ביום הושלם הנ"ל והפירוק
ומאותה האגודות השיתופיות נמחק מספר האגודה רישום

מאוגד. כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה

חקלאות  האגודה לפירוק צו ניתן  20.7.2008 וביום הואיל .4
מס' בע"מ, שיתופית חקלאית אגודה אחזקות- השיטה
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003824-0 אגודה
הושלם הנ"ל והפירוק והואיל ,4474 עמ' התשס"ח, ,5842
האגודה רישום  כי הודעה בזה נמסרת  ,26.1.2009 ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

(26 בינואר 2009) התשס"ט בשבט א'
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

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

בע"מ חשמל עבודות א.ס.ב
(51-258297-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים 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 ,1.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז סריקוב, ברוך את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
בכר, ואת אברהם  פתח תקוה,  ,80 רוטשילד מרח' ,014931380

החברה. למפרקי גן, רמת ,47 העם אחד מרח' ,054069661 ת"ז

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

בכר אברהם סריקוב   ברוך   

מ פ ר ק י ם    

אדם בע"מ כח שירותי ב.ס. סרביס
(51-161557-7 (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
לפרק את החברה החלטה התקבלה הנ"ל, המניין של החברה
שדרות, ,32 נתן אלבז מרח' קאושנסקי, ברטה את מרצון ולמנות

למפרקת החברה.

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 קאושנסקי, ברטה

מידע בע"מ וואן שוט
(51-344393-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,1.11.2008 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
טמיר, אורנה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת ,52511 גן רמת ,35 ז'בוטינסקי מרח'
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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, טמיר, ששון אורנה

בע"מ הלר-פפה
(51-222943-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
נובק, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,31061 חיפה ,6240 ת"ד ,98 הנשיא משד'

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, נובק, מיכאל

בע"מ א.י. קלסיק
(51-315432-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
חנוכה, מרח' יניב את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,40 צונץ

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 חנוכה, יניב

בע"מ תכנון - גילשר
(51-302012-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
גולדוסר, דורון את ולמנות מרצון  החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,15 הסירה יורדי כ"ג 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,

מפרק גולדוסר, דורון

בע"מ (1990) מערכות שוקרון ח.
(51-144437-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
פרץ שוקרון, מרח' את ולמנות מרצון את החברה החלטה לפרק

החברה. למפרק טבריה, ,16 טרומפלדור

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 שוקרון, פרץ

סולושנס בע"מ מובי טרייד
(51-395166-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.1.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
קנטור, עו"ד סטיבן את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
ממגדלי אבן-הר,  קנטור, נוה, עו"ד ממשרד  ,026699272 ת"ז
אביב תל ,132 בגין מנחם דרך המרובע, המגדל ,5 עזריאלי

החברה. למפרק ,67025

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, סטיבן קנטור,

בע"מ וניהול ייעוץ שירותי ש.י.נ.
(51-070036-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
שפלר, רו"ח ארז את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
ת"ד ,35 ז'בוטינסקי רח' חשבון, רואי ושות', שרוני-שפלר אצל

החברה. למפרק ,52511 גן רמת ,3603

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, שפלר, ארז
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בע"מ קליפס מיס
(51-355643-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,9.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
שוקרון, מוריץ את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

למפרק החברה. קרית גת, ,22 גבעון מבוא 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,

מפרק שוקרון, מוריץ

אפיק ליסינג רכב אחזקת
(51-391314-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
רעני, אייל עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
אביב, תל ,35 המלך שאול  שד'  תורג'מן, אפיק עו"ד  ממשרד 

החברה. למפרק

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, אייל רעני,

בע"מ 2007 אחזקות (י.נ.ב.) יורו-טרייד
(51-403169-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,9.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
אפיק, דורון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
אביב, תל ,35 המלך שאול  שד'  תורג'מן, אפיק עו"ד  ממשרד 

החברה. למפרק

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, אפיק, דורון

עלמה טי.אל.וי בע"מ
(51-395874-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
לוריא, בנימין את עו"ד ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה
החברה. למפרק ,75106 לציון ראשון ,625 ת"ד ,45 רוטשילד 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, לוריא, בנימין

לתועלת  חברה ישראל, מאבטחי - ארגון אמי"ל
בע"מ הציבור

(51-367685-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
בוברובסקי, אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,180 דיזינגוף מרח' ,038458923 ת"ז

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 בוברובסקי, אברהם

בע"מ מחשבים מיו
(51-275240-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,9.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ביטון, חדוה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת שבע, באר ,23/26 מרח' לייב יפה

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, ביטון, חדוה
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לואר איילון בע"מ
(51-406572-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,29.1.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
קפולסקי, עו"ד זאב את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
תקוה, פתח ,4 לברי מרק מרח' ,50887 מס' רישיון ,034328211 ת"ז

החברה. למפרק

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, קפולסקי, זאב

א.ש. אירועים בע"מ
(51-385575-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,29.1.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
קפולסקי, עו"ד זאב את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
תקוה, פתח ,4 לברי מרק מרח' ,50887 מס' רישיון ,034328211 ת"ז

החברה. למפרק

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, קפולסקי, זאב

בע"מ דאטה אי.בי.
(51-100483-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,12.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ארליך, ניר עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
הלל אבא רח' עוז, בית ושות', קרנר ארליך, קצף שוגול ממשרד

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, ארליך, ניר

בע"מ לוג'יק די טרי
(51-386918-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
בר, מרח' עו"ד ניר את ולמנות מרצון את החברה החלטה לפרק

החברה. למפרק ,03-7527002 טל' גן, רמת ,155 ביאליק

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, בר, ניר

בע"מ תקשורת אי.אי.בי.
(51-251738-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
אלון, מרח' יהודה את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. יהודה, למפרק אבן ,35 ציון אהבת

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 אלון, יהודה

צדיק שין נון בע"מ
(51-154317-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
נגאל, מרח' צבי את מרצון ולמנות החברה את החלטה לפרק

החברה. השרון, למפרק רמת ,10 הנשר

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 נגאל, צבי

בע"מ הגדול לוטפי
(51-316001-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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התקבלה ,8.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
אבירם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק ,62091 אביב תל ,32 מרח' ויצמן ,036452142 ת"ז ברפי,

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, ברפי, אבירם

בע"מ (אס.ג'יאס) גלובלים בטחון שירותי ספייק
(51-374162-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
מוזסון, עו"ד רונן את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק גבעתיים, ,53 השלום דרך 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, מוזסון, רונן

מגדל מיכאל בע"מ
(51-081662-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ת"ז כהן, מיכאל את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,15 פינסקר מרח' ,3393493

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 כהן, מיכאל

בע"מ ג'י.אס.אי. מחשוב הנדסי
(51-264534-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של

ת"ז גרוסמן, דני ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
החברה. למפרק יבנה, ,64 הנגב מרח' ,051515443

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 גרוסמן, דני

בע"מ אי.תי.אי.אס השקעות
(51-400244-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ת"ז חן, ליאור את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק תקוה, פתח גנים, כפר ,11/6 חגין פנחס מרח' ,027835529

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 חן, ליאור

בע"מ (1998) מכוניות שיווק ש.ר.ק.
(51-265512-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ת"ז רומנו, שלום ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק חולון, ,6 מרח' צפניה ,8172199

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 רומנו, שלום

בע"מ פרי גראנד נחשונית
(51-245952-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.11.2008 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
למפרק רז דיאור, ולמנות את את החברה מרצון לפרק החלטה

החברה.
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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

עו"ד סימנר, שרי    
המפרק כוח בא

בע"מ 88 בגוש 6518 חלקה
(51-033162-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
מק רחל טובה את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרקת הרצליה, ,12 הנרקיסים מרח' ,2501666 ת"ז טורז'מן,

החברה.

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 ט'ורזמן, מק רחל טובה   

בע"מ (1978) נכסים הרצל גבעת ג.ד.
(51-079246-8 (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
,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה
יצחק רח' ושות', מטלון פולק, עמית, ממשרד רוסטובסקי, איאן

החברה. למפרק ,67775 אביב תל ,17 שדה

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, רוסטובסקי, איאן

בע"מ מעוף שיווק ש.א.ב
(51-349595-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ורמוס, שולה את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

למפרקת החברה.

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

עו"ד סימנר, שרי    

המפרקת כוח בא

בינלאומי בע"מ ורפואי יעוץ פיננסי
(51-391129-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,13.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
רובין, עו"ד נפתלי את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק ,93595 ירושלים ,15 בתירא בני 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, נפתלי רובין,

(י.ש.ל.) בע"מ אופק יזמות
(51-354163-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.1.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
אופיר, רון עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

למפרק החברה. רמת גן, 67א, ביאליק 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, אופיר, רון

בע"מ יועצים עמיתר
(51-330383-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
עקביה, אליהו את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,57 התומר מרח'
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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 אליהו עקביה,

בע"מ מדיה אינטרנט פז
(51-343821-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,12.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
ת"ז פז, ענת את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת ,60920 קדימה ,1822 ת"ד ,029464740

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 פז, ענת

חלופיות אנרגיות אמפל מרחב
(51-402199-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
בוטוין, לי עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל

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, בוטוין, לי

אמפל דלקים בע"מ
(51-379642-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.2.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
בוטוין, לי עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל

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, בוטוין, לי

בע"מ דינה שופ בוק
(51-313246-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גל-אור (גלר), משה עו"ד ולמנות את מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,44460 סבא כפר ,102 ויצמן מרח'

מפרק עו"ד, (גלר), גל-אור משה

בע"מ (פילובסקי) טלמור
(51-081587-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פילובסקי,  אסתר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרקת ,0071252975

מפרקת פילובסקי, אסתר

בע"מ שירותי תוכנה רומ-דיי
(51-287524-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אבא חורי, ראיק עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,16 סילבר הלל

מפרק עו"ד, ראיק חורי,

בע"מ ציון שופרות
(51-339025-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
פה החלטה התקבלה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
ת"ז סולימאן, אורי את ולמנות מרצון החברה את לפרק אחד

החברה. השרון, למפרק רמת ,11 מרח' ריינס ,058128828

מפרק סולימאן, אורי    
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בע"מ עמיאל במרכז בורנשטיין נכסי
(51-195231-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק סביון, ,6 עלומים מרח' ,004275814 יעקב בורנשטיין, ת"ז

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 בורנשטיין, יעקב

בע"מ מדיה אביסרור
(51-338572-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,15.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
משה עו"ד ולמנות את מרצון החברה את החלטה לפרק התקבלה

החברה. למפרק שמש, בית ,91/2 הנשיא מרח' אביסרור,

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, אביסרור, משה ד"ר

בע"מ ישראל פלאשטק
(51-388714-1 (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
שכל לאחר ,8.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

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

החברה. למפרק ,053366951 יוסף שם-טוב, ת"ז

מפרק שם-טוב, יוסף

בע"מ אופטומטריסטים - גלטמן ס.
(51-139389-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמנהלי לאחר ,12.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חודשים בתוך שנים עשר פירעון, יכולת הגישו תצהיר על החברה
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה פירוקה, תחילת לאחר

למפרק החברה. אדוארדו גינצבורג, רו"ח ולמנות את

עו"ד שניאור, ורד    
החברה כוח באת

בע"מ עסקית תנופה

(51-365192-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל ארליך, ידידיה ולמנות את מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רמת גן, 14א, הלל אבא רח' אהרון-פלדמן, ע'

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 ידידיה ארליך,

בע"מ ונאמנות מסגרת-החזקות

(51-364770-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל ארליך, ידידיה ולמנות את מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רמת גן, 14א, הלל אבא רח' אהרון-פלדמן, ע'

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 ידידיה ארליך,
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רייך בלסר בע"מ

(51-384888-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אקרמן, פליקס עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,65 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, אקרמן, פליקס

בע"מ 3946 בגוש נוף

(51-027632-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גיטליץ,  יחזקאל את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק רעננה, ,15 מרח' הצליל ,005168505

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 גיטליץ, יחזקאל

בע"מ צבי קרן גלבוע

(51-122539-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
נצח מרח'  דביר, יעל את  ולמנות מרצון  החברה את  לפרק 

החברה. למפרקת הרצליה, ,15 ישראל

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

עו"ד הראל, שי    

בא כוח החברה

בע"מ אס.אם.אס.אם הקודש ארץ

(51-375095-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,11.1.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,8 יצחק מנחת מרח' פנחס שארף, ולמנות את מרצון החברה את

החברה. למפרק ירושלים,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 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 שארף, פנחס

בע"מ מובסיס

(51-372177-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,33 רזיאל מרח' סופר, אלי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה,

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 סופר, אלי

בע"מ דיל פרפקט פי.די.

(51-338250-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אשכול מרח' וייס, אור קרן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת בתיה, ממזכרת ,3/22

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 וייס, אור קרן
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דין בע"מ משרד עורכי ציון אמיר

(51-329314-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אמיר, ציון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,35 המלך שאול

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, אמיר, ציון

בריאות ומרים שירותי יעקב כץ

(51-330562-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,4.3.2008 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה 
,30/1 תבורי משה מרח' כץ, את יעקב ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק תקוה, פתח

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 כץ, יעקב

בע"מ סקיוריטי סמארט

(51-380663-8 (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 ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
שפירא, בעז עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
,04-853225 טל' ,35251 חיפה 145א, יפו מדרך ,023022080 ת"ז

החברה. למפרק

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, שפירא, בעז

בע"מ (1997) זהב ידידים

(51-251996-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רוטשילד, אופיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק
למפרק ,52118 גן רמת ,3 הלל אבא מרח' ,031837990 ת"ז

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, רוטשילד, אופיר

החיים בע"מ מרכז לאומנות

(51-301299-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עליית מרח' שי, מאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,53203 גבעתיים ,15 הנוער

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, מאיר שי,

בע"מ אחזקות רמתון

(51-281315-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

החברה. למפרק כהן, רון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
(הבניין ,1 עזריאלי ממרכז כהן,  הילי  עו"ד  לידי  תביעותיו,
ושות', גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר,  גרוס, אצל העגול),

זו,  הודעה פרסום  מיום  ימים  14 בתוך הוכחותיו, בצירוף
וביסוסו. החוב סכום בציון חוב בתביעת

מפרק כהן, רון
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בע"מ גבירול השקעות בית

(51-362061-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דביר, שלום עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,3 דניאל פריש

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, דביר, שלום

בע"מ באגט רים

(51-320303-4 (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
התקבלה ,5.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז תגריד חסון, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרקת שפרעם, הדרוזים, משכונת ,057021321

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 תגריד חסון,

גמאל חסון ד"ר

(51-336562-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז חסון,  ג'מאל ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק שפרעם, הדרוזים, משכונת ,052440153

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 חסון, ג'מאל ד"ר

בע"מ 1996 ניהול אינבסטק

(51-238594-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הר בן (אבי) אברהם ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,9 האתרוג

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 הר, בן (אבי) אברהם

בע"מ אינבסטק

(51-232845-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הר, בן (אבי) אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,9 האתרוג

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 הר, בן (אבי) אברהם

בע"מ ופיתוח עפר לעבודות בולוס ס.ע.ד.

(51-256578-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ילון, מקיבוץ שבח  עו"ד את ולמנות את החברה מרצון לפרק

החברה. למפרק ,15267 תחתון גליל ד"נ לביא,

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, ילון, שבח
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בע"מ אנטרפרייזס לביא א.ק.א

(51-124197-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
,8.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל,  החברה של המניין  מן שלא
ניב עו"ד ולמנות את מרצון החברה את החלטה לפרק התקבלה
פקס' ,03-6732299 טל' ,52432 גן רמת ,18  יוספן, מרח' הרא"ה

למפרק החברה. 03-6739399

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, יוספן, ניב

אורי סופר בע"מ

(51-396572-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,008014730 סופר, ת"ז אורי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק לציון, ראשון ,32 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 סופר, אורי

בע"מ אימפלנטס ד.ש.פ.

(51-243252-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,7244700 שטרן, ת"ז שמשון מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,12 מרח' רמז

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 שמשון שטרן,

בע"מ לינדנמן שמעון

(51-073802-4 (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 ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
לינדנמן, ניזן את אירן ולמנות החברה מרצון את לפרק  החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,15 אידלסון מרח' ,12289179 ת"ז

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 לינדנמן, ניזן אירן

בע"מ הנדסה ה.ז.ח

(51-295647-5 (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 ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
פירסטנברג, דניאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה

החברה. למפרק תקוה, פתח ,7 ברטנורא מרח' ,004045142 ת"ז

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 פירסטנברג, דניאל

בע"מ קרדיט נשיונל

(51-110944-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050697408 ריזמן, ת"ז יעקב מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק הרצליה, ,3 קמין ברון 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 ריזמן, יעקב
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בע"מ טכנולוגיות אריוס

(51-395044-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,056814676 אלבז, ת"ז יוסף את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,57125197 ת"ז מנקט, אלכסנדר ואת יהודה, אבן ,56 האודם מרח'

החברה. למפרקי יהוד, ,20 מרח' פרחי הבר

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

                            יוסף אלבז       אלכסנדר מנקט

                                 מ פ ר ק י ם

ניוז בע"מ הולי לנד - אנ אל אייג'

(51-353446-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עזריה, רחמים עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק שבע, באר ,10 רינגלבלום

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, עזריה, רחמים

ניסר בע"מ

(51-093817-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חסן פלר, עו"ד רועי את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק ,04-8661724 טל' חיפה, ,8 שוקרי

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, רועי פלר,

א.ב. משקאות חינאוי בע"מ

(51-370163-1 (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
התקבלה ,29.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
נאילה דיק, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את  החלטה לפרק

החברה. למפרקת תל–אביב-יפו, ,2 עיניים מאור 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 עו"ד, דיק, נאילה

בע"מ האוז קומרס

(51-072345-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050697408 ריזמן, ת"ז יעקב מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק הרצליה, ,3 קמין ברון 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 ריזמן, יעקב

בע"מ מחפרים אליאב

(51-056800-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,001380294 מרדכי, ת"ז גבע את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרק החברה. רמות השבים, ,11 הלימון 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 מרדכי, גבע
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הומס בע"מ קיסר אקסלוסיב

(51-394326-6 (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 ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
יואב, בן אבי את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק קיסריה, ,12 מרח' נרקיס ,052217536 ת"ז

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 יואב, בן אבי

בע"מ ישיר ישראבל

(51-291510-9 (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 ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
כצנלסון, מרק את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק אשדוד, ,6 מרח' היידן ,034211623 ת"ז

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 כצנלסון, מרק

בע"מ טכנולוגיות מיל

(51-103931-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גולדשמידט, עוזיאל את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק גבעתיים, ,71 מרח' עמישב ,004092904 ת"ז

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 גולדשמידט, עוזיאל

בע"מ דראגסטור בת הים

(51-275015-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גבאי, אלון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-9535858 טל' לציון, ראשון ,26 סחרוב

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, גבאי, אלון

בע"מ פרוגרנט

(51-268461-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברגינסקי, איגור את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק עורך דין אלי גרביץ, אצל אביב, תל ,39 המסגר

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 ברגינסקי, איגור

בע"מ סולושנס ארצ'ייב דיגיטל - די.איי.אס.

(51-257723-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ווקס, אנטוני עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,96 אחוזה

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, ווקס, אנטוני
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ומסעדות בע"מ קפה בתי ש.ק. טנדו

(51-326334-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטיינגרטן, אלחנן את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,52 כצנלסון מרח' קיפר, אברהם ואת אונו, קרית ,22 בלינסון

החברה. למפרקי אונו, קרית

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

קיפר אברהם שטיינגרטן                            אלחנן

                                      מ פ ר ק י ם

בע"מ תעלימית

(51-160418-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פרידמן, רחימי זרי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
המוזאון, ממגדל ושות', נתן בן מארדינסט הדין עורכי ממשרד

החברה. למפרקת אביב, תל ,4 ברקוביץ' רח' ,13 קומה

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, פרידמן, רחימי זרי

יעקב אופנועים בע"מ

(51-258438-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גוטרמן, דב  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את  לפרק
למפרק ,27154 ביאליק קרית ,5510 ת"ד ,63/15 גוריון בן

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, גוטרמן, דב

בע"מ איי פי הייץ די אס

(51-389527-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,4 הנגב מרח' מגנזי, גבי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. התעופה, קרית שדה ,197 ת"ד ,70100 לוד

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 מגנזי, גבי

בע"מ והשקעות ייזום גרופ איי אל

(51-390783-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עוזר, ליאור עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,20 לינקולן

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, ליאור עוזר,

שוקה-טניס בע"מ

(51-250733-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטינפלד, קרן עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,3 דניאל פריש

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

מפרק עו"ד, שטינפלד, קרן

בע"מ מדיקל אליום

(51-398007-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של היחידה המניות בעלת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
צורך בלא בכתב, הסכמתה את בחתימתה מאשרת החברה,

להזמנה,  ימים  21 בת מוקדמת בהודעה צורך ובלא בהזמנה
ולמנות פירעון, כושר הצהרת עם החברה את מרצון לפרק
אביב, תל החייל, רמת ,4 מרח' הנחושת שפס, עו"ד ליאור את

החברה. למפרק

המניות בעלת דומניץ–גשרי, לימור

בע"מ בליידבר
(51-381401-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פירעון ולמנות מרצון עם הצהרה על כושר את החברה לפרק
,56478 יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז גרוס, צביקה את

החברה. למפרק

מפרק צביקה גרוס,

בע"מ חשמל הנדסת רותם מיכאל אינג'
(51-052941-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרצון. החברה את לפרק

דירקטור מיכאל רותם,

נהריה בע"מ איתן מחשבים
(51-264096-2 (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 ,14.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
פלר, רועי עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק

עו"ד הניג–טובי, אפרת    
כוח החברה באת  

בע"מ הנשיא פלאפל

(51-263537-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,4.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
דרור את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק חיפה, ,28 יקינטון מרח' ,02225984 שחר, ת"ז

מפרק דרור שחר,

בע"מ פרויקטים ת.מ.ג.ט
(51-367018-2 (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
שכל לאחר ,3.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
קרית מוצקין, למפרק ,47 עכו מדרך ,001650183 ת"ז בלנק, דוד

החברה.

מפרק בלנק, דוד

שקדי החזקות בע"מ

(51-293645-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל שקדי, מיכה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64078 אביב תל ,25 גיצלטר, רח' אבן גבירול

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 שקדי, מיכה
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בע"מ למפעלים חברה אר-אן
(51-081474-2 (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
סופי דוח הגשת לשם בירושלים, ,26.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק אטלי,                                                שלום

אורבן לג'נד בע"מ
(51-388270-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אביב, תל ,24 יבנה ברח' ,10.00 בשעה ,5.4.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, חסיד,                                                אמיר

בע"מ מיחשוב טכנולוגיות פריטוס
(51-363686-0 (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
במשרדה של המפרקת, ,9.00 בשעה ,3.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרקת, סופי דוח הגשת מורשת, לשם ,1 ירושלים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, וינברגר, מירי

בע"מ לנטלקט
(51-322381-8 (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
הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם  אביב, תל  יהודה, אור  ,4 הדקל רח' החברה,  של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק בנימין,                                                אייל

פנטנוביץ שפרה
(51-202818-4 (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' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת פנטנוביץ,                                                שפרה

בע"מ מוטורס אי טי או
(51-280525-0 (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, זו, במשרדי מיום פרסום הודעה 30 ימים תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,5 לולו בן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרינפלד, יורה

בע"מ (המגדל) אל-ים פיננסיות אחזקות
(51-148486-7 (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
המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,24.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
לשם אביב,  תל  ,44 קומה המשולש, המגדל ,3 עזריאלי מרכז
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, כהן, אליהו

בע"מ (2005) ופיתוח השקעות היילין
(51-371292-7 (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
,65 אלון יגאל ברח' ,16.00 בשעה ,25.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, חג'ג', מיטל
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בע"מ פלוס בריאות אלמוג
(51-316237-0 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,25.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם  גן,  רמת ,119 חדר נח, בית ,155 ז'בוטינסקי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של
מפרק עו"ד, אלמוג, יצחק

בע"מ מתקדמת בניה א.ר.ע.צ
(51-176387-1 (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
הדין עורכי במשרדי ,12.00 בשעה ,26.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם חדרה, ,36 סמואל הרברט רח' סנדלר, את גולן
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של
מפרק עו"ד, גולן, צבי

בע"מ אנטרפרייזס לביא א.ק.א
(51-124197-8 (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
רח' המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,26.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,18 הרא"ה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד
מפרק עו"ד, יוספן, ניב

בע"מ 1987 בתפזורת הובלות אלקבץ אחים
(51-122102-0 (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
אצל זו, בשעה 9.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס הנ"ל
המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם חגור, מושב המפרקים,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

                            טוביה אלקבץ    אברהם אלקבץ

                                    מ פ ר ק י ם

בע"מ מנדי וינסטוב
(51-331234-8 (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
במשרדה ,10.00 זו, בשעה מיום פרסום הודעה 30 ימים תתכנס
הגשת לשם עליון, המועצה האזורית גליל חצר המפרקת, של
ומה הפירוק התנהל  כיצד המראה המפרקת, של  סופי דוח
בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

גדוב בע"מ
(51-313002-1 (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
כוח החברה, במשרד בא ,12.00 בשעה ,29.3.2009 תתכנס ביום
לשם אביב,  תל  ,29 קומה המרובע, המגדל ,5 עזריאלי מרכז
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות
מפרק צור, גבע

בע"מ פרודקטס סרמיק אדוונסד
(51-359223-8 (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
כוח החברה, במשרד בא ,10.00 בשעה ,29.3.2009 תתכנס ביום
לשם אביב,  תל  ,29 קומה המרובע, המגדל ,5 עזריאלי מרכז
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות
מפרק צור, גבע

בע"מ סוכנויות ובניו צפריר יוסי רכב
(51-195327-5 (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
28א, לוין שמריהו רח' המפרק, במשרדי ,30.3.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים
מפרק עו"ד, אפרים, ארנון
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בע"מ 2005 אנוש משאבי מרגש
(51-363750-4 (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
28א, לוין שמריהו רח' המפרק, במשרדי ,30.3.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, אפרים, ארנון

בע"מ קומהייטק
(51-292413-5 (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
אביב, תל ,58 ברח' בן יהודה ,10.00 בשעה ,31.3.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק שיינר, ראובן

בע"מ קונפרנסארט
(51-387132-7 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,29.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הראל, שי עו"ד במשרד ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי זו,
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,242 בן יהודה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד הראל, שי    

בא כוח החברה

גרין ספא בע"מ
(51-314095-4 (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
המפרק, של במשרדו ,10.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2 קפלן רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, קרניאל, ישי

בע"מ 135 בגוש 6758 חלקה
(51-026424-5 (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
רח' של המפרק, במשרדו ,18.00 בשעה ,1.4.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם חולון, ,48 סוקולוב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אברהמי, אמנון

בע"מ מערכות את גיו
(51-336530-4 (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
דרך רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,2.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,57 העצמאות
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ליאור פליק,

בע"מ פרוייקטים ניהול 3000 י.מ
(51-306808-0 (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 ,9.4.2009 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 דגן, משה

בע"מ ושיווק סחר להבי - ל.ת.מ
(51-252929-8 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,9.4.2009 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 להבי, עפר
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בע"מ מערכות טכנולוגיות איקס ניו
(51-257767-7 (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
טכנולוגיות, נס חברת במשרדי ,9.30 בשעה ,2.4.2009 תתכנס ביום
אביב, תל ,18 קומה ,4 קרית עתידים, בניין ,36 ראול וולנברג רח'
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם
בפנקסים לנהוג  כיצד  להחליט וכדי  החברה, בנכסי  נעשה  ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, בריק-ז'רסקי, אודיה

גליל מיקרופרופ בע"מ
(51-310083-4 (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
רח' של המפרק, במשרדו ,10.00 בשעה ,8.4.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,2 שוקרי חסן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אביאל שטרן,

בע"מ חרדי קייטרינג
(51-360541-0 (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
,2 פיינשטיין ברח' ,12.00 בשעה ,3.5.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ברוש, רוני

בע"מ ושיפוצים בניין עבודות לעוצמה, יעד
(51-401680-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
ראשי, כביש כפר קרע, המפרק, אצל ,15.00 בשעה ,11.5.2009 ביום
פקס' ,052-4496604 נייד ,04-6352812 טל' ,30075 קרע כפר ,78 ת"ד
כיצד המראה  המפרק, של סופי דוח הגשת לשם  ,04-6352785
כיצד להחליט  וכדי  החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל 

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, מוחמד גאלב יחיא,

בע"מ קפנטו אילון
(51-230187-0 (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
לשם הגשת רשפון, במושב אצל המפרק, ,1.4.2009 תתכנס ביום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק אברס, שלמה

מ.א. מלאייב בע"מ
(51-288692-0 (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 ,14.00 בשעה ,14.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם יהוד, ,5/3 בגין רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גרוס, צבי

בע"מ תקשורת ד.ש.ר.
(51-262836-3 (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
המפרק, של במשרדו ,14.00 בשעה ,9.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,56478 יהוד ,5/3 בגין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרוס, צבי

בע"מ לרכב חילוף חלקי אלקרם
(51-214060-9 (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
המפרק, במשרדי ,17.30 בשעה ,14.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,9 סימון הרברט רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת עו"ד, עידן, רבקה
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והמטיב בע"מ השוק הטוב
(51-371708-2 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,9.4.2009 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 הרשקוביץ, יהושע

בע"מ הסביונים בקרית 30 בבנין 2 דירה
(51-167695-9 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,9.4.2009 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 צ'סניק, דני

בע"מ יבוא ושווק מתנות אופוס
(51-384549-5 (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
המפרק, של במשרדו ,10.00 בשעה ,22.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 רש"י רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אוהד, משה

בע"מ 2005 השקעות ניהול רומיקה
(51-373986-2 (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
במשרדה של המפרקת, ,10.00 בשעה ,19.4.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,7 בגין מנחם רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, נירית בן מאיר,

נילי בע"מ
(51-033138-2 (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
בן רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,19.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,34 גוריון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, זילברמן, שמחה

בע"מ בניה מתקדמים מוצרי ליעץ ושיווק חברה הר-נס
(51-316607-4 (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
רח' החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,19.4.2009 ביום  תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,11 אשי רב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת הורדס, ריי נסיה

בע"מ פרימהפלסט
(51-149493-2 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 נחמני
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק יהודה חכים,

סלון פסיה לכלה בע"מ
(51-222251-4 (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
רח' דמשק אצל המפרקת, ,10.00 בשעה ,12.4.2009 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ברק, בני ,29/2 אליעזר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת רוזנפלד, פסיה
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בע"מ ניהול בולטשטי
(51-355309-9 (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
רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,5.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,6 ויסוצקי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, פרדילוב, דניאל

בע"מ אינוסטמנטס אריאל סאצ'ו
(51-123727-3 (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
בן– ישראלי במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
אביב תל ,25 קומה עגול, בניין עזריאלי, מרכז דין, עורכי צבי,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,67021
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים
מפרק עו"ד, ישראלי, איתן

והנדסה בע"מ בניה אופק מינור
(51-310169-1 (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
רח' החברה, ב"כ במשרדי ,10.00 בשעה ,10.6.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ברק, בני ,3 קומה סלע, בניין ,14 הירש ברוך
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של
מור-מוסלי יובל    
החברה כוח     בא

עו"ד חברת אבי-גיא יורם
(51-326675-9 (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
המפרק, של במשרדו ,8.30 בשעה ,7.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,39 מונטיפיורי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד
מפרק אבי–גיא, יורם

בע"מ ריזורטס בשן
(51-235477-0 (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 ,9.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם רחובות, המדע, פארק ,8 פלאוט רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, אטינגר, אביעד

בע"מ אחר כיוון
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 ,15.00 בשעה ,9.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ציונה, נס המדע, פארק ,3 מאיר גולדה רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, רענן בשן,

בע"מ פיתוח סלקטיביטי
(51-398813-9 (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
,5 רח' תובל אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,1.5.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,67897 אביב תל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רודניק, ליאור

בע"מ 16 גבירול אבן
(51-388868-5 (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
רח' של המפרק, במשרדו ,12.00 בשעה ,22.4.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,37 רמב"ם
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

עו"ד, מפרק טל–אור, ברק
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בע"מ ניהול שירותי שיזור
(51-177063-8 (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
המפרקת, של  במשרדה  ,10.00 בשעה ,5.4.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, סופי של הגשת דוח עדה, לשם גבעת ,4 הקמה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, אלקבץ, ורד

בע"מ ניסימוב יהלומי
(51-343945-5 (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
המפרקת, של  במשרדה  ,10.00 בשעה ,5.4.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, סופי של הגשת דוח עדה, לשם גבעת ,4 הקמה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, אלקבץ, ורד

בע"מ 2 פוראוור פילדס אינטרנט
(51-277033-0 (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 ,1.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל החייל, רמת ,4 הנחושת רח' ,11 ב, קומה בניין מגדלי אור,
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,03-6110760 טל' ,69710 אביב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שנהב, איל

בע"מ נכס תיק
(51-294723-5 (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
המפרק, של במשרדו ,10.00 בשעה ,18.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,13 רנק רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פרלמן, גדעון

ש.מ. מוסכים בע"מ
(51-143651-1 (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
לשם החברה, במשרדי ,8.30 בשעה ,19.4.2009 ביום תתכנס 
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, גלזר, שרון חני

בע"מ אל אי נטקארד
(51-353639-1 (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
החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,22.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,67060 אביב תל ,1 נירים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק חיים פרי,

בע"מ חשמל עבודות א.ס.ב
(51-258297-4 (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
,80 רוטשילד ברח' ,18.00 בשעה ,5.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, פתח
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

בכר אברהם סריקוב                                          ברוך

                                           מ פ ר ק י ם

בע"מ לעסקים מודיעין לביא לדר
(51-335132-0 (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
כוח החברה, במשרד בא ,12.00 בשעה ,30.3.2009 תתכנס ביום
לשם אביב,  תל  ,29 קומה המרובע, המגדל ,5 עזריאלי מרכז
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק                                                ישראל לביא,



בע"מ דרורי רוני
(51-144681-5 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק דרורי,                                                רוני

בע"מ בן–יוסף רפאל
(51-180065-8 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק בן–יוסף,                                                רפאל

רמתון אחזקות בע"מ
(51-281315-5 (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
של הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,1.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
ושות', גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר,  גרוס, אצל החברה,
סופי דוח הגשת לשם אביב, תל העגול, בנין ,1 עזריאלי מרכז
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק כהן,                                                רון

דיבידנד ראשון להכריז כוונה הודעה על
בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1226/01 פש"ר תיק

(בפירוק), בע"מ (1982) עץ תעשיות  גלבוע החברות:  שמות 
בע"מ לבנין חברה גלבוע תבור ;52-004107-0 ח"פ
(בפירוק), בע"מ אילת ת.ג. ;51-117955-8 ח"פ (בפירוק),

.51-205803-3 ח"פ

אביב. תל ,2 ויצמן רח' בנימין, ג'רמי עו"ד המפרק: שם

ש"ח. 412,166 ,100% קדימה, דין האמור והסכום: הדיבידינד סוג

מפרק עו"ד, בנימין, ג'רמי

חוב תביעות הגשת מועד על הודעה
להסדר), או לפשרה (בקשה החברות תקנות  לפי

התשס"ב-2002

בירושלים המחוזי המשפט בבית

1436/08 בש"א ,4202/07 פש"ר תיק

הליכים), (בהקפאת בע"מ הארץ בוני צמרות  בעניין:
ירושלים. ,80 ירמיהו מרח' ,52-003808-4 ח"צ

בהקפאת המיוחד המנהל מלכו, יצחק עו"ד המבקש: שם
הטכנולוגי, מנחת,  חפציבה, הגן 26 חברות מקבוצת של הליכים

.02-6490659 פקס' ,02-6490649 טל' ירושלים,

המשפט  בית נתן  25.4.2008 ביום כי  הודעה בזה נמסרת
העתק החברה. נגד הליכים הקפאת צו בירושלים המחוזי
קבלת עם תשלום, בלא מעוניין,  צד  לכל יומצא ההחלטה

בכתב. דרישתו

 3.12.2008 מיום המשפט  בית כבוד להחלטות בהתאם 
של לחוב נושה הטוען כל על להודיע כי הריני ,21.1.2009 ומיום
המיוחד, עו"ד למנהל חובו תביעת את להגיש החברה כלפיו,
,02-6229777 טל' ,94581 ירושלים ,23 הלל מרח'  אבנרי, יוסף 
תביעת טופס לפי ,28.3.2009 מיום יאוחר לא ,02-6229778 פקס'
הקובע, המועד המיוחד. המנהל במשרדי לקבלו שניתן חוב,

.(25.4.2008) ההליכים הקפאת תחילת מועד לעניין החוב הוא

מיוחד מנהל עו"ד, אבנרי, יוסף

ש.מ (ג'י.פי) פאנד קלירמארק
(55-023295-3 שותפות (מס'

בשותפות השותפים בהרכב שינוי על הודעה

לפקודת   60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה נמסרת 
 11.2.2009 ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח השותפויות
לבנון, אילן המוגבל השותף של בשותפות זכויותיו הועברו
ביום וכי  ,51-387099-8 ח"פ בע"מ, קפיטל כלירמרק לחברת
המוגבל  השותף  של בשותפות  זכויותיו  הועברו   12.2.2009 

.51-387099-8 ח"פ בע"מ, קפיטל כלירמרק לחברת כפרי, רז

חדשה שותפה היא בע"מ קפיטל כלירמרק חברת
בשותפות.

השותפות ב"כ עו"ד, רוה,      גיל

אינק. טכנולוג'י קומיקו
(56-002553-8 (חב' חוץ

מרצון) (בפירוק

החברות ממרשם חברה גריעת בדבר הודעה

במדינת הרשומה הנ"ל, החברה כי הודעה בזה נמסרת
החברות ממרשם להיגרע מבקשת חוץ, כחברת ישראל

בישראל.

הוא כי לשלוח הודעה מוזמן מכך עצמו נפגע שרואה מי
מישיקר ויין, לכתובת: הנ"ל, החברה של רישומה לגריעת מתנגד
,94188 ירושלים 19א, היסוד קרן דין, רח' משרד עורכי וארנסטוף,

זו. הודעה פרסום ממועד יום 30 בתוך

עו"ד ויין,                  בריאן
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