
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״א בכסלו התשם״ו 5468 12 בדצמבר 2005

ד  עמו

נש מאסר במדינת  הסמבה לפי חוק לנשיאת עו

 אזרחותו של האסיר 779

ם ן(מקרי אי ישו ני התרת נ י  הסמכה לפי חוק שיפוט בענ

ם וסמכות בין־לאומית) 779 חדי ו  מי

 הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

 השבים 779

ון נה לעי רות המדי ת שי בו  הסמכה של עובד נצי

 במרשם הפלילי 779

ן טרור 779 מו  הסמכה לפי חוק איסור מי

ת בבתי המשפט 779 מו ת על ביעור רשו דעו  הו

דים בנקאיים 780 תי תאגי רו  היתר להעלאת מחירי שי

ן 780 ת חבר מלשבת עורבי הדי י י  הודעה בדבר השע

ד סטטיסטיקה 780 בו ת על עי דעו  הו

 הודעה בדבר קביעת תקנים 781

ם בתקנים 781 י י ו נ  הודעה בדבר שי

ת ת חיפה במועצה הארצי י רי י נציג ראש עי ו נ  מי

 לתכנון ולבניה 781

ת במקרקעין 781 ו י כו ת ז חו ת בדבר הצגת לו דעו  הו

ת בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 781 דעו  הו

ה 798 י ן והבנ ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ת 814 ו ת מו ת לפי חוק הצהרו דעו  הו

די בית המשפט 815  בקשות לפירוק חברות על י

ר 821 בו ת מאת הצי דעו  הו

ים של בנק ישראל 850 עי  דוחות שבו

ד  עמו

נה נה את גבולות המדי ת נשיא המדי א י צ  הודעה על י

בו 776  ועל שו

א לפי חוק בתי המשפט . 776 ות נשי י סגני ו נ  הודעה על מי

ר 776 י שופטים לפי החוק האמו ו נ ת על מי דעו  הו

ת ערעור לפי עדו ו ם נוספים לו שבי ראש מותכי ו י י ו נ  מי

לים שנספו במערבה (תגמולים י ת חי  חוק משפחו

ם 777 י נהלי  ושיקום) ולפי חוק בתי דין מי

ועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת י חברה בו ו נ  מי

רום 777  מקרקעים בשעת־חי

י חברים נוספים לפי תקנות הנכים ו נ  הודעה על מי

ונה) 777  (ועדה רפואית עלי

ם י חברים נוספים לפי תקנות הנכי ו נ  הודעה על מי

ות) 777  (ועדות רפואי

י שופט לענין עררים לפי חוק הספורט 777 ו נ  מי

ץ ילדים ולפי חוק בתי ו מ י י ועדת ערר לפי חוק א ו נ  מי

ם 777 י נהלי מי ן  די

י לפי חוק טיפול ז י סגן פסיכיאטר מחו ו נ  הודעה על מי

 בחולי נפש 778

 ביטול אכרזות בדבר מטרת נפט 778

י נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת ו נ  מי

ת 778  מרכז ההשקעו

 הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

ם 778  הי

ם 778 י י חבר הנהלת הקרן למען בעלי חי ו נ  מי



ז הדרום, לתקופה של ארבע  נשיא של בתי משפט השלום במחו

ם י״ג ו ו בנובמבר 2005) עד י ) ו ״ ס ש ת ם כ״ט בתשרי ה ו  שנים מי

 בחשון התש״ע (ו3 באוקטובר 2009).

(16 בנובמבר 2005)  י״ד בחשון התשס״ו

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 הודעה על מינוי שופטת

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

עה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

ון, א בית המשפט העלי  0ו(א)(3) לחוק האמור, ובהסכמת נשי

ת שבח, ת״ז 996494ו05, שופטת של בית משפט די הו ניתי את י  מי

 שלום, ובהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט

ו בדצמבר 2005) ) ו ם כ״ט בחשון התשס״ ו י בתל-אביב, מי ז  המחו

נואר 2006). 2 בי ) ו ם בי בטבת התשס״ ו  עד י

(27 בנובמבר 2005) ו  כ״ה בחשון התשס״

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי שופט

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

עה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

ון, א בית המשפט העלי  0ו(א)(3) לחוק האמור, ובהסכמת נשי

ניתי את רענן בן-יוסף, ת״ז 8233ו9ו05, שופט של בית משפט  מי

 שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט

4 בדצמבר 2005) ) ו ם ג׳ בכסלו התשס״ ו י בתל-אביב, מי ז  המחו

ם י״ב בכסלו התשס״ז (3 בדצמבר 2006). ו  עד י

(27 בנובמבר 2005) ו  כ״ה בחשון התשס״

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי שופט

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

עה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

ון, א בית המשפט העלי  0ו(א)(3) לחוק האמור, ובהסכמת נשי

ניתי את אברהם יעקב, ת״ז 053885885, שופט של בית משפט  מי

 שלום, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט

ו (ו בדצמבר 2005) ם כ״ט בחשון התשס״ ו י בבאר שבע, מי ז  המחו

נואר 2006). ו (2 בי ם בי בטבת התשס״ ו  עד י

(27 בנובמבר 2005) ו  כ״ה בחשון התשס״

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

 ועל שובו

נה  לפי חוק-יסוד: נשיא המדי

, אני ו נה  בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדי

ום י״ג נה בי נה את גבולות המדי ת נשיא המדי א י צ ע על י די  מו

ום י״ח בחשון בו בי ו (5ו בנובמבר 2005) ועל שו  בחשון התשס״

ו (20 בנובמבר 2005).  התשס״

(27 בנובמבר 2005) ו  כ״ה בחשון התשס״

 (חמ 1300—3)

 אריאל שרון

 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 118.

 הודעה על מינוי סגנית נשיא

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

עה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו

, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ניתי את זהבה ון, מי א בית המשפט העלי  האמור, ובהסכמת נשי

 אגי, ת״ז 82870ו052, שופטת של בית משפט שלום לסגנית

ם כ״ט בחשון ו ז תל אביב, מי  נשיא של בתי משפט השלום במחו

ם י״ג בכסלו התש״ע (30 ו ו (ו בדצמבר 2005) עד י  התשס״

 בנובמבר 2009).

(27 בנובמבר 2005) ו  כ״ה בחשון התשס״

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 הודעה על מינוי סגנית נשיא

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

עה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו

, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ניתי את מיכל ון, מי א בית המשפט העלי  האמור, ובהסכמת נשי

 ברנט, ת״ז 055486252, שופטת של בית משפט שלום לסגנית

ז הדרום, לתקופה של ארבע  נשיא של בתי משפט השלום במחו

ם י״ג ו ו (ו בנובמבר 2005) עד י ם כ״ט בתשרי התשס״ ו  שנים מי

 בחשון התש״ע (ו3 באוקטובר 2009).

 י״ד בחשון התשס״ו(16 בנובמבר 2005)

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על מינוי סגנית נשיא

ו 984 ד-  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

עה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח די  אני מו

, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ניתי את דרורה ון, מי א בית המשפט העלי  האמור, ובהסכמת נשי

 בית-אור, ת״ז 008036923, שופטת של בית משפט שלום לסגנית

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  776 ילקוט הפרסו



 הודעה על מינוי חברים נוספים

ו 965 - ו ם (ועדות רפואיות), התשכ״  לפי תקנות הנכי

ע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות די  אני מו

ו (להלן - התקנות), ו 9 6 5 - ו ״ כ ש ת  הנכים (ועדות רפואיות), ה

2 לענין התקנות, פאים ניתי חברים נוספים ברשימת הרו  מי

 כמפורט להלן:

ור תל אביב והמרכז  אז

 ד״ר שלמה ברודובסקי, ת״ז 65723959

 ד״ר נורית זקס, ת״ז 377ו05929

 ד״ר יעקב שבירו, ת״ז 72639339

ור חיפה  אז

 ד״ר גיל סוירי, ת״ז 059566299

5ו בנובמבר ) ו ום י״ג בחשון התשס״ ם החל בי י י ו נ  תוקף המי

.(2005 

 י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005)

 (חמ 183—3)

 שאול מופז

 שר הביטחון

, עמי 204; התשנ״ה, עמי 1690.  1 ק״ת התשכ״ו

 2 י״פ התשנ״ח, עמי 5242.

 מינוי שופט לענין עררים

ו 988  לפי חוק הספורט, התשמ״ח-

- ח ״ מ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(א) לחוק הספורט, ה

ון, אני ממנה א בית המשפט העלי ת עם נשי עצו י בהתי , ו ו  988ו

 בזאת את השופט אבי זמיר, ת״ז 57097222, שופט של בית משפט

 השלום בתל אביב, לשופט לענין עררים לפי הסעיף האמור.

(26 באוקטובר 2005) ו  כ״ג בתשרי התשס״

 (חמ 2281—3)

 לימור לבנת

נוך התרבות והספורט  שרת החי

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 122; התשנ״א, עמי 217.

 מינוי ועדת ערר

, ולפי חוק בתי דין ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת ץ ילדים, ה ו מ י  לפי חוק א

״ב-992ו ים, התשנ  מינהלי

ץ ילדים, ו מ י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א לחוק א

ו (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  ה

ת עם שר המשפטים ו עצ י , ולאחר התי 2 ו 992 ״ב- ים, התשנ נהלי  מי

ם מי ון, אני ממנה את הרשו א בית המשפט העלי  ובהסכמת נשי

ועדת ערר לענין החוק:  מטה לחברים בו

ני  שמואל בוקובסקי, ת״ז 4220513, שופט בית משפט לעני

ושב ראש  משפחה - י

ציאלית  ד״ר יעל גירון - עובדת סו

ציאלי  ברוך עובדיה - עובד סו

, עמי 354.  1 ס״ח התשמ״א, עמי 293; התשנ״ו

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור

לים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), י  לפי חוק משפחות חי

״ב-992ו ים, התשנ ו ולפי חוק בתי דין מינהלי 9 50 - י  התש״

לים שנספו י ת חי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחו

ו (להלן - החוק), ו 9 5 0 - י ״ ש ת  במערכה (תגמולים ושיקום), ה

, 2 ו 992 ״ב- ים, התשנ  וסעיפים 5(א) ו-(ב), לחוק בתי דין מינהלי

ושבי ראש ון, אני ממנה י א בית המשפט העלי  ובהסכמת נשי

ת ערעור לפי החוק, כמפורט להלן: עדו ו ם לו תבי  מו

דה פרגו, ת״ז 8ו35543 הו  השופט י

 השופט אהרן דוד גולדס, ת״ז 50364777

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 321—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

, עמי 162. י  1 ס״ח התש״

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 מינוי חברה בוועדת ערעור

ו 9 49 - י  לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, התש״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק להסדר תפיסת מקרקעים

ו ו (להלן - החוק), אני ממנה את רות 9 49 - י  בשעת-חירום, התש״

ועדת הערעור לפי החוק.  הורן, ת״ז 022וו0072, לחברה בו

ו (28 בנובמבר 2005)  כ״ו בחשון התשס״

 (חמ 138—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

, עמי 1. י  1 ס״ח התש״

 הודעה על מינוי חברים נוספים

ו 964 ם (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-  לפי תקנות הנכי

ע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות הנכים די  אני מו

ניתי חברים נוספים , מי ו ו 9 64 ד-  (ועדה רפואית עליונה), התשכ״

רות, כמפורט להלן: , לענין התקנות האמו 2  ברשימת הרופאים

ר תל אביב והמרכז ו  אז

 ד״ר אסף כספי, ת״ז 30880ו059

ר חיפה ו  אז

 פרופי מיכאל קראוס, ת״ז 0047938

ו (5ו בנובמבר ום י״ג בחשון התשס״ ם החל בי י י ו נ  תוקף המי

.(2005 

 י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005)

 (חמ 183—3)

 שאול מופז

 שר הביטחון

 1 ק״ת התשכ״ד, עמי 870.

, עמי 652.  2 י״פ התשנ״ו

777 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 הסמכת מפקחים

ו 997 - ז ״  לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק איסור נהיגה ברכב

ו ו (להלן - החוק), אני מסמיך את פקחי 997 - ז ״  בחוף הים, התשנ

ם המפורטים להלן י מי  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאו

 למפקחים לענין החוק:

 השם מסי זהות

י 5988ו0224  אלון לו

 חגי רוזנברג 7008ו0098

 חזי גלעדי 7ו0502840

נתן רז 055446835 ו  י

 איתמר ווליס 036276848

 תומר נחמני 029723574

 אלון להק 038784450

 ליאל אלישע 036330629

ר עזר 060937752  או

 שבח צחי 038629648

 עמי לזר 038423950

 יפתח ורנר 022303754

ם ד המוסמכים משמשי ד בתוקפה כל עו  הסמכה זו תעמו

ים. מי  בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאו

 י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005)

 (חמ 2800—3)

ן  שלום שמחו

כות הסביבה  השר לאי

 1 ס״ח התשנ״ז, עמי 84.

 מינוי חבר הנהלת הקרן למען בעלי חיים

ם (הגנה על בעלי חיים)(קרן למען י  לפי תקנות צער בעלי חי

ו 995 ״ה-  בעלי חיים), התשנ

ם(הגנה י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות צער בעלי חי

, אני ו ו 9 95 ה- ״ ים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ  על בעלי חי

ת כו  ממנה את צחי מלאך, ת״ז 028140507, חשב המשרד לאי

ים, במקום יעל  הסביבה, לחבר הנהלת הקרן למען בעלי חי

 אליאב.

2 יתוקן לפי זה. ם י י חברי הנהלת הקרן למען בעלי חי ו נ  מי

 י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005)

 (חמ 2573—3)

ן  שלום שמחו

כות הסביבה  השר לאי

 1 ק״ת התשנ״ה, עמי 676.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 3893.

 ד״ר הדרה בר - פסיכולוגית קלינית

 ד״ר עמרי גפני - פסיכיאטר מומחה

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

ו (16 בנובמבר 2005)  י״ד בחשון התשס״

 (חמ 475—3)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

ו 9 9 ו - א ״ נ ש ת  לפי חוק טיפול בחולי נפש, ה

 אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק טיפול בחולי

ניתי את ד״ר דניאל פישר, ת״ז , כי מי ו ו 9 9 ו - א ״ נ ש ת  נפש, ה

י זה ו נ ז המרכז. מי י נוסף במחו ז  ו06907929, לסגן פסיכיאטר מחו

ו (ו3 בדצמבר 2005). ם לי בכסלו התשס״ ו  בתוקף עד י

, תתוקן ם וסגניהם2 י י ז י פסיכיאטרים מחו ו נ דעה על מי  הו

 לפי זה.

ו (20 בנובמבר 2005)  י״ח בחשון התשס״

 (חמ 658—3)

 דני נוה

 שר הבריאות

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 58.

 2 י״פ התשנ״א, עמי 3612; התשס״ה, עמי 2824.

 ביטול אכרזות בדבר מטרת נפט

ו 952 ב- ״  לפי חוק הנפט, התשי

- ב ״ י ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(7) לחוק הנפט, ה

. ות בדבר מטרת נפט2 , אני מבטל את האכרז ו  952ו

ו (6 בנובמבר 2005)  וי בחשון התשס״

 (חמ 3387—3)

ן(פואד) בן אליעזר  בנימי

ת ו מי ת הלאו ו תי ש ת  שר ה

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התשמ״א, עמי 1881.

 מינוי נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת

 מרכז ההשקעות

ו 959 ״ט- ת הון, התשי  לפי חוק לעידוד השקעו

ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(4) לחוק לעידוד השקעו

, אני ממנה את יצחק שמואל, ת״ז ו ו 959 ״ט-  הון, התשי

 049475858, לנציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת

 מרכז ההשקעות.

2 וה לנציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו י נ ז ו של עו י ו נ  מי

- בטל.

ו (20 בנובמבר 2005)  י״ח בחשון התשס״

 (חמ 506—3)

ץ  ישראל ב״

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 234.

 2 י״פ התשנ״ד, עמי 1435.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  778 ילקוט הפרסו



ות, ת״ז 000133868,  החוק), אני מסמיך את עורך דין יגאל חי

 לקבל מידע מתוך המרשם הפלילי בהתאם לחוק.

9 באוקטובר 2005) ) ו  ו׳ בתשרי התשס״

 (חמ 2096—3)

 שמואל הולנדר

נה רות המדי  נציב שי

 הסמכה

2005- ו ן טרור, התשס״ מו  לפי חוק איסור מי

ן טרור, מו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(א) לחוק איסור מי

, אני מסמיך את פקידי המכס שלהלן לענין ו  התשס״ה-2005

 סעיף 42(א)(3) לחוק האמור:

ות; רי ו  (ו) חוקר ביחידת חקירות אז

דה ללוחמה חי א פקיד מכס הנמנה עם הי  (2) חוקר שהו

ות המכס. י  בסמים ברשו

(31 באוקטובר 2005) ו  כ״ח בתשרי התשס״

 (חמ 3553—3)

 איתן רוב

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התשס״ה, עמי 76.

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

נים (שמירתם וביעורם של תיקי ו  לפי תקנות הארכי

ו 986 - ו ן דתיים), התשמ״  בתי־משפט ובתי־די

ם (שמירתם וביעורם י נ ו  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכי

, אני ו ו 9 8 6 - ו  של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״

רושלים מבקש לבער חומר רי י ו ן הרבני האז ע כי בית הדי די  מו

ני כמפורט להלן: ו  ארכי

ת רו ן לקבלת פטור משי  (ו) הצהרת בת מטעמי דת ומצפו

ם ו200 ו־2002; י  חובה בצבא הגנה לישראל, מהשנ

ה וביטולו, מהשנים 998ו עד 2000. א י צ ו עיכוב י  (2) צ

ת מדגם תיקים. תו ו לצמי ישמר  מהחומר י

 י״א בחשון התשס״ו(13 בנובמבר 2005)

 (חמ 82—3)

 יהושע פרוינדליך

נה  גנז המדי

, עמי 1342. ו  1 ק״ת התשמ״

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

נים (שמירתם וביעורם של תיקי ו  לפי תקנות הארכי

ו 986 - ו ן דתיים), התשמ״  בתי־משפט ובתי־די

ם (שמירתם וביעורם י נ ו  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכי

, אני ו ו 9 8 6 - ו  של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״

רי פתח תקוה מבקש לבער חומר ו ן הרבני האז ע כי בית הדי די  מו

ני כמפורט להלן: ו  ארכי

ת ליוחסין, יחסו ן בו התי  (ו) תיק החזקת ילדים אם אי

 עד שנת 994ו;

ם שונים, עד שנת 994ו; י ו ו  (2) צ

ו חלוקת רכוש, עד שנת 994ו;  (3) צ

ר גירושין, עד שנת 994ו; שו אי  (4) תיק סידור גט ו

, עמי 1342. ו  1 ק״ת התשמ״

779 

 הסמכה

תו של האסיר, נש מאסר במדינת אזרחו  לפי חוק לנשיאת עו

ו 996 - ז ״  התשנ

נש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4וג(א) לחוק לנשיאת עו

, אני מסמיך ו ו 9 96 - ז ״ תו של האסיר, התשנ  מאסר במדינת אזרחו

ן-לאומית בפרקליטות נה, מנהל המחלקה הבי  את פרקליט המדי

נה, ים בפרקליטות המדי ן-לאומי נים בי נה על עני נה והממו  המדי

ר לבקש מבית המשפט להורות נה לי בסעיף האמו  בסמכות הנתו

 על מעצרו של נידון.

ו (24 ום כ״ב בחשון התשס״ ו החל בי  תוקפה של הסמכה ז

 בנובמבר 2005).

ו (24 בנובמבר 2005)  כ״ב בחשון התשס״

 (חמ 3569—3)

ז ו ז י מ  מנ

ץ המשפטי לממשלה ע ו י  ה

 1 ס״ח התשנ״ז, עמי 6; התש״ס, עמי 36.

 הסמכה

חדים ו ן (מקרים מי  לפי חוק שיפוט בעניני התרת נישואי

 וסמכות בין-לאומית), התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב)(2) לחוק שיפוט בעניני התרת

ט- ם וסמכות בין-לאומית), התשכ״ חדי ו ן (מקרים מי  נישואי

ו (להלן - החוק), אני מסמיך את הרב שלמה בן-שמעון,  969ו

ותי י ע סמכו צו ן נוסף לשם בי י ן הרבני הגדול, כדי ין בית הדי  די

 לפי החוק.

ו (23 בנובמבר 2005)  כ״א בחשון התשס״

 (חמ 3542—3)

 שלמה משה עמאר

ן הרב הראשי לישראל ו ן לצי  הראשו

ן הרבני הגדול א בית הדי  נשי

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 248; התשס״ה, עמי 942.

 הודעה על הסמכה

ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

ע כי בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת די  אני מו

- א ״ מ ש ת נה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה  הראשו

ן בהנהלת נה הביטחו ו (להלן - החוק), הסמכתי את ממו ו 9 8  ו

את סגנו לקבל מידע מן המרשם הפלילי ן הרבניים ו  בתי הדי

 בהתאם לחוק.

ו (21 בנובמבר 2005)  י״ט בחשון התשס״

 (חמ 2096—3)

 שמואל הולנדר

נה רות המדי  נציב שי

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 322.

 הסמכה של עובד נציבות שירות המדינה לעיון

 במרשם הפלילי

ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

נה לחוק  בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת הראשו

ו (להלן - ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 322.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ו (ו בנובמבר ם כ״ט בתשרי התשס״ ו ה מי  תוקף ההשעי

ם י״ג בחשון התש״ע (ו3 באוקטובר 2009). ו  2005) עד י

ו (14 בנובמבר 2005)  י״ב בחשון התשס״

 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר

ן  סגן ראש לשכת עורכי הדי

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

ו 972  לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-

ב-  לפי סעיף 6ו לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״

רים לצרכן לחודש ספטמבר ע כי מדד המחי די , אני מו ו  972ו

ה כמפורט להלן:  2005 הי

צע 2002 - 02.5ו נקודות;  (ו) המדד על בסיס ממו

צע 2000 - 09.4700ו נקודות;  (2) המדד על בסיס ממו

ו נקודות; צע 998ו - ו6.476ו  (3) המדד על בסיס ממו

צע 987ו - 445.8240 נקודות;  (4) המדד על בסיס ממו

צע 985ו - 3375.ו79 נקודות;  (5) המדד על בסיס ממו

95ו ו28,039,828.6-  (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר ו

 נקודות.

ו (16 באוקטובר 2005)  י״ג בתשרי התשס״

 (חמ 892—3)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

נת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ח,  1 דיני מדי

 עמי 201.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

ו 972  לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-

ב-  לפי סעיף 6ו לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״

רים לצרכן לחודש אוקטובר ע כי מדד המחי די , אני מו ו  972ו

ה כמפורט להלן:  2005 הי

צע 2002 - 03.3ו נקודות;  (ו) המדד על בסיס ממו

צע 2000 - 0.3244וו נקודות;  (2) המדד על בסיס ממו

צע 998ו - 7.3852וו נקודות;  (3) המדד על בסיס ממו

צע 987ו - 449.3036 נקודות;  (4) המדד על בסיס ממו

צע 985ו - 38ו797.5 נקודות;  (5) המדד על בסיס ממו

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר ו95ו - 2ו28,258,676.05

 נקודות.

ו (16 באוקטובר 2005)  י״ג בתשרי התשס״

 (חמ 892—3)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

נת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ח,  1 דיני מדי

 עמי 201.

 (5) תיק תביעת גירושין, לרבות פסק-דין או הסכם

ן שקיבל תוקף של פסק-דין עד שנת 974ו;  גירושי

 (6) תיק אישה מורדת, עד שנת 974ו;

ר רווקות, עד שנת 994ו; שו  (7) תיק אי

 (8) תיק שלום בית, עד שנת 984ו;

נות, עד שנת 984ו; ו  (9) תיק בעניני מז

 (0ו) תיק בוררות, עד שנת 994ו;

ת רו ) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משי ו ו ) 

 חובה בצבא הגנה לישראל, עד שנת ו200;

ה וביטולו, עד שנת 999ו; א י צ  (2ו) צו עיכוב י

 (3ו) צו עיקול וביטולו, עד שנת 994ו.

ת מדגם תיקים. תו ו לצמי ישמר  מהחומר י

ו (13 בנובמבר 2005)  י״א בחשון התשס״

 (חמ 82—3)

 יהושע פרוינדליך

נה  גנז המדי

 היתר להעלאת מחירי שירותי תאגידים בנקאיים

ו 9 96 - ו ״ רותים, התשנ ם ושי  לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(ג) ו-6ו(ה) לחוק פיקוח

ר ועדת , ובאישו ו ו 9 96 - ו ״ רותים, התשנ  על מחירי מצרכים ושי

ם של תי רו רים, אני מתירה להעלות את מחירי השי  המחי

ריהם ו שקלים חדשים מעל מחי דים בנקאיים שלהלן ב-ו2.  תאגי

א ו2.ו שקלים חדשים: ו ר החדש ה  הקובעים, ולפיכך המחי

ובים על פי הרשאה;  (ו) חי

ים  (2) משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטי

ו עולה על נ ם במרחק שאי י י ו  של תאגיד בנקאי המצ

תו תאגיד בנקאי; ת מטרים מסניף של או  חמש מאו

ת פקיד דלפק;  (3) הפקדת שיק לחשבון באמצעו

כה מהחשבון באמצעות המסלקה.  (4) משי

ו (23 ום כ״א בחשון התשס״  תחילתו של היתר זה בי

 בנובמבר 2005).

ו (21 בנובמבר 2005)  י״ט בחשון התשס״

 (חמ 2722—3)

 צביה דורי

רים  המפקחת על המחי

, עמי 192.  1 ס״ח התשנ״ו

 הודעה בדבר השעיית חבר

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

עה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק די  אני מו

ן המשמעתי , כי בית הדי ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לשכת עורכי הדין, ה

ום י״ז ז הצפון, בשבתו בי ן במחו י של לשכת עורכי הדי ז  המחו

 באלול התשס״ה (ו2 בספטמבר 2005), בתיק בד״מ 2/05, החליט

ן מסי ו  להטיל על עורך דין עסאקלה מוחמד, ת״ז 50276898, רישי

ן לתקופה ה מעיסוק במקצוע עריכת הדי נש של השעי  7455, עו

א מרצה. ה אחר שהו  של 4 שנים בחופף לעונש השעי

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  780 ילקוט הפרסו



 הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות

ת במקרקעין [נוסח חדש], ו י כו  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר ז

 התשכ״ט-969ו

, ת של גושי רישום מסי ו575ו ו י ו כ חות הז ע כי לו די  אני מו

ו (30 ום כ״ח בחשון התשס״ ו בי צג  5752ו/כפר כמא, נפת כנרת, הו

ון בלשכת פקיד הסדר ם לעי ו ם י  בנובמבר 2005) למשך שלושי

, ור הסדר כנרת, בנין לב העסקים, רחי המלאכה 6ו  מקרקעין, אז

 נצרת עילית, במועצה המקומית כפר כמא ובמינהל נפת כנרת,

 בית הממשלה, נצרת עילית.

ו (30 בנובמבר 2005)  כ״ח בחשון התשס״

 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר כנרת

 הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות

ת במקרקעין [נוסח חדש], ו י כו  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר ז

 התשכ״ט-969ו

ם שו ת של גושי הרי ו י ו כ חות הז דעה כי לו  נמסרת בזה הו

 מסי 6ו4003 נגב (פורעה), 7ו4003 נגב (פורעה), 8ו4003 נגב

 (פורעה), 9ו4003 נגב (פורעה), 400320 נגב (קורנוב), ו40033 נגב

ו (ו3 באוקטובר ום כ״ח בתשרי התשס״ ו בי צג  (אבו-תלול), הו

ם לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין, ו ם י  2005), למשך שלושי

נה על  רחי התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע, ובלשכת הממו

ז הדרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע.  מחו

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 דניאל אוסטר

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר דרום

ר בו ת בדבר רבישת קרקעות לצרבי צי דעו  הו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ח/415  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 4638, התשנ״ח, עמי 3362, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה חולון (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה בדבר קביעת תקנים

ו 953 - ג ״  לפי חוק התקנים, התשי

, אני ו ו 9 53 - ג ״  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי

ו לפי תי ו י דיעה, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכו  מו

ים שלהלן: ר את התקנים הישראלי  סעיף 6(א) לחוק האמו

 ת״י 03ו5 חלק ו - תקרות תותב פריקות: כללי תכן, מאוקטובר

;2005 

 ת״י 03ו5 חלק 2 - תקרות תותב פריקות: דרישות תפקוד של

 רכיבים ומכללים, מאוקטובר 2005;

 ת״י 03ו5 חלק 3 - תקרות תותב פריקות: כללי התקנה ותחזוקה,

 מאוקטובר 2005;

ם רים להספקת מי שתיה מחוממי  ת״י 5556 חלק ו - מכשי

 ומקוררים: דרישות בטיחות, מאוקטובר 2005.

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 (חמ 96—3)

וה פתיר י  ז

 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי 34.

 הודעה בדבר שינויים בתקנים

ו 953 - ג ״  לפי חוק התקנים, התשי

, אני ו ו 9 53 - ג ״  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי

ו תי ו י דיעה, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכו  מו

ים שלהלן: ר את התקנים הישראלי  לפי סעיף 6(א) לחוק האמו

ות למוצרי מזון גי לו ו בי  ת״י 2022 חלק ו - דרישות מיקרו

ן תיקון ו נוקות ולפעוטות, גילי ון לתי צרי מז  מעובדים: מו

 מסי ו מאוקטובר 2005 למהדורה מאוגוסט 998ו;

 ת״י 4422 חלק 2 - פרטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים

ן תיקון מסי 2 מאוקטובר ו  מוגנים - דרישות ובדיקות, גילי

ן ממאי ון התיקו  2005 למהדורה מאוגוסט ו200 ולגילי

 2003, ומבטל את תיקון הטעות מאפריל 2002.

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 (חמ 96—3)

וה פתיר י  ז

 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.

 מינוי נציג ראש עיריית חיפה במועצה הארצית
 לתכנון ולבניה

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  לפי חוק התכנ

ן והבניה, ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק התכנ

, אני ממנה את אדריכל שמואל גלבהרט לנציגי ו ו 9 65 ה-  התשכ״

 במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

נואר 2006). ו (ו בי ם אי בטבת התשס״ ו י מי ו נ  תוקף המי

 י״ח באלול התשס״ה (22 בספטמבר 2005)

 (חמ 7—3)

ונה יהב  י

ת חיפה י רי  ראש עי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

781 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי פת/8/1255א  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 4075, התשנ״ג, עמי 1229, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי  האמורה ו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש ו632, חלקה 26ו (מקודם חלקה ו) בשטח

ד: שב״צ. עו י  של 528 מ״ר; הי

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  פת/1225 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 1160, התשכ״ה, עמי 1314, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

נת לקנות מיד ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6018, חלקה 371 בשלמותה (לשעבר חלקה 97, ח״ח

ד: דרך משולבת. עו י  101, 234); הי

ית חולון רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ז תל אביב, וכל ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ו  ובמשרדי הו

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  מעו

 י״ז באלול התשס״ה (21 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן  מוטי ששו

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חולון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  15/1209 (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  בילקוט הפרסומים 2658, התשמ״א, עמי 13, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: עו י  פתח תקוה - גוש 6403; ח״ח ו4, בשטח של 32 מ״ר; הי

 דרך.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  782 ילקוט הפרסו



 תוספת

3 (לשעבר ח״ח 546), בשטח  פתח תקוה - גוש 6400, ח״ח 2ו

ד: שב״צ. עו י  של 500 מ״ר; הי

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/  והבניה, התשכ״ה—11965

 17/1209 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

עדה ו  בילקוט הפרסומים 2611, התש״ם, עמי 1216, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

, בשטח של 7ו מ״ר; 4ו  פתח תקוה - גוש 6355, ח״ח ו

ד: דרך. עו י  הי

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6364, ח״ח 78ו (מקודם ח״ח 57), בשטח

ד: דרך. עו י  של 46 מ״ר; הי

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי פת/4/1239 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

, עמי 1259, מוסרת ו  פורסמה בילקוט הפרסומים 3295, התשמ״

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

783 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6355, ח״ח 4, בשטח של 8,436 מ״ר לדרך,

 4,739 מ״ר לשב״צ, ו2,77 מ״ר לחניון ציבורי.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)  י

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  פת/מק/73/1232 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5230, התשס״ד, עמי 79, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6355, ח״ח 4 בשטח של 44ו,6 מ״ר לדרך,

 7,970 מ״ר לשב״צ, 204,ו מ״ר לשצ״פ.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  פת/מק/70/1212 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5250, התשס״ד, עמי 1090, מוסרת

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6397, ח״ח 56, בשטח של 30ו מ״ר לשצ״פ

 + 20 מ״ר לדרך.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי פת/37/1232  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  הפרסומים 4932, התשס״א, עמי 318, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  784 ילקוט הפרסו



 בילקוט הפרסומים 4000, התשנ״ב, עמי 3009, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה(להלן — הוועדה), ועדה המקו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה סבורה כי בגלל ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

ם ם מופחתי י י ו צ ם או פי י י ו צ ן פי ת סעיף 20 לפקודה אי ראו  הו

תה קרקע. ם להשתלם בשל או י י  עשו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, בין מכוח זכות ובין י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

ם י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י ך נימוק שי  מתו

ם פרסום ו ם מי י דשי  מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חו

דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה  הו

זוק תביעתו שיכללו ת לחי ו  אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראי

הודעה , בפנקסי רישום המקרקעין ו ו  את פרטי הרישום, אם ישנ

ב הסכום חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  המפרטת לסעיפיהם את הפי

ך נימוק ם מתו י י ו צ  הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פי

ם - ם מופחתי י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  שי

ת בטענה כי ייגרם סבל. מכו ת התו ו  ראי

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ור מוגן ם לקשיש, די ו ד: מרכז י עו י  גוש 6685, חלקה 402; הי

.  ובנין ציבורי

ועדה, רחי מרבד ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד, וכל מעו  הקסמים 6, יהו

 הרגילות.

ולי 2005)  כ״א באב התשס״ה (28 בי

 (חמ 2—3)

 יוסי בן דוד

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד מונוסו הו וה י ו  לתכנון ולבניה נ

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי הר/20/346א  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 4789, התשנ״ט, עמי 4961, מוסרת בזה הו

ן (להלן — הוועדה), בהתאם ד השרו מית לתכנון ולבניה הו  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 י״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי פת/28/1261 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4896, התש״ס, עמי 4057, מוסרת

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: עו י  פתח תקוה - גוש 6389, ח״ח 5, בשטח של 08ו מ״ר; הי

 דרך.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

ד/ , ובהתאם לתכנית מפורטת מסי י  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  1/934/ב (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו
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 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי הר/  והבניה, התשכ״ה—11965

 15/346 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

, עמי 2530, מוסרת בזה  בילקוט הפרסומים 2253, התשל״ו

ן (להלן — הוועדה), ד השרו מית לתכנון ולבניה הו עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

יעוד: שצ״פ.  גוש 6660, ח״ח 115; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי הר/  והבניה, התשכ״ה—11965

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: שצ״פ. עו י  גוש 6660, ח״ח 128; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי הר/5/81 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2823, התשמ״ב, עמי 2083, מוסרת

ן (להלן — ד השרו מית לתכנון ולבניה הו עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6564, חלקות 23, 39, 40, 42, 43, 44 (לשעבר גוש 6564,

יעוד: דרך, חניה ושצ״פ.  חלקות 8, 10, 12, 13, 14, 15); הי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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נת לקנות מיד ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6448, ח״ח 22-19, 29, 38, 39, 47, 48, 55, 143, 168, 169,

יעוד: דרך מוצעת.  196,191, 197, חלקה 194 בשלמותה; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  הר/מק/42/346 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5256, התשס״ד, עמי 1334, מוסרת

ן (להלן — ד השרו מית לתכנון ולבניה הו עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: דרך מוצעת. עו י  גוש 6660, ח״ח 127, 128; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

רה פורסמה דעה בדבר אישו  מק/8/א/3 (להלן — התכנית), שהו

 בילקוט הפרסומים 4720, התשנ״ט, עמי 1581, מוסרת בזה

ן (להלן — הוועדה), ד השרו מית לתכנון ולבניה הו עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

יעוד: דרך.  גוש 6573, ח״ח 10, 11; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  הר/מק/42/329 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5223, התשס״ג, עמי 4061, מוסרת

ן (להלן — ד השרו מית לתכנון ולבניה הו עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 4242, חלקה 519 בשלמותה (לשעבר ח״ח 431).

ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

צן י  מאיר נ

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי רצ/7/57/1 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5419, התשס״ה, עמי 3533, מוסרת

ן (להלן — ו מית לתכנון ולבניה ראשון לצי עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 3939, ח״ח 450.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי הר/  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  3/329/ה (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  בילקוט הפרסומים 3941, התשנ״ב, עמי 633, מוסרת בזה הו

ן (להלן — הוועדה), בהתאם ד השרו מית לתכנון ולבניה הו  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: דרך מוצעת. עו י  גוש 6412, ח״ח 213; הי

ועדה, רחי בני ברית ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד השרון, וכל מעו  7, הו

 הרגילות.

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חי אדיב

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי רצ/1/14/22/1 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4629, התשנ״ח, עמי 2949, מוסרת

ן (להלן — ו מית לתכנון ולבניה ראשון לצי עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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ן ו ת לתכנון ולבניה ראשון לצי מי עדה המקו ו  מוסרת בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות  (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת , הו  (רכישה לצרכי ציבור), 21943

עדה ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  בתוספת דרושה לו

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי  האמורה ו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 4241, חלקות 419, 420, 422, 428 בשלמותן (לשעבר ח״ח

.(242 ,240 ,239 

ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

צן י ר נ  מאי

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי רצ/מק/1/5/29 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3640, מוסרת

ן (להלן — ו מית לתכנון ולבניה ראשון לצי עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ר ניצן  מאי

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי רצ/54/22/1 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3676, מוסרת

ן (להלן — ו מית לתכנון ולבניה ראשון לצי עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 4242, ח״ח 145.

ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ר ניצן  מאי

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי רצ/3/88 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2891, התשמ״ג, עמי 992,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד וביטול הודעה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי רע/322/1  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 4124, התשנ״ג, עמי 3467, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה רעננה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

נת לקנות חזקה ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

דעה זו, ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  בקרקע האמורה, בתום חו

יק בקרקע האמורה עדה מורה בזה שכל אדם המחז ו הו כי ו  ו

ו לפני כן. ם א י דשי  ימסור את החזקה בה בתום חו

 ההודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4583,

 התשנ״ח, עמי 275, לענין תכנית מסי רע/322/1 - בטלה.

 תוספת

 גוש 7654, ח״ח 330, בשטח של כ־4,350 מ״ר.

ית רעננה, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

 אי באלול התשס״ה (5 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 בלה צור

ושבת ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה רעננה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי ממ/3027 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

, עמי 2205, מוסרת  פורסמה בילקוט הפרסומים 3342, התשמ״ו

מית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה  הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

נת לקנות מיד ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 2704, ח״ח 48 (לשעבר ח״ח 3, 6).

ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

ר ניצן  מאי

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה דעה בדבר אישו  מסי רע/2000 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, התשנ״א, עמי 450, מוסרת

מית לתכנון ולבניה רעננה (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

נת לקנות חזקה ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

דעה זו, ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  בקרקע האמורה, בתום חו

יק בקרקע האמורה עדה מורה בזה שכל אדם המחז ו הו כי ו  ו

ם כאמור או לפני כן. י דשי  ימסור את החזקה בה בתום חו

 תוספת

 גוש 6578, ח״ח 124, בשטח של כ־50 מ״ר.

ית רעננה, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

דה הרגילות. ין בו בשעות העבו ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 בלה צור

ושבת ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה רעננה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  790 ילקוט הפרסו



 תוספת

 גוש 6189 -

ד: עו י  חלקה 530 (בשלמות), בשטח של 1,095 מ״ר; הי

 שטח לבניני ציבור; חלקה 663 (בשלמות), בשטח של 8,106

ד: דרך; חלקה 667 (בשלמות) בשטח של 1,160 מ״ר; עו י  מ״ר; הי

ד: שטח לבניני ציבור, חלקה 668 (בשלמות) בשטח של 683 עו י  הי

ד: שטח לבניני ציבור. עו י  מ״ר; הי

ן גליס ו ועדה, רחי בן צי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה י ן רשאי לעי י י נ  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 לבנה אלונים

ת מי עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ממ/5125  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 5194, התשס״ג, עמי 2777, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6720, חלקה 1035 (לשעבר ח״ח 12), בשטח של 9,940

רי פתוח. ד: דרך, דרך משולבת ושטח ציבו עו י  מ״ר; הי

ן גליס ו ועדה, רחי בן צי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה י ן רשאי לעי י י נ  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 לבנה אלונים

ת מי עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: שטח עו י  גוש 6189, חלקה 534, בשטח של 1,340 מ״ר; הי

 לבניני ציבור.

ן גליס ו ועדה, רחי בן צי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 לבנה אלונים

מית עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  ממ/853 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 1820, התשל״ב, עמי 1579, מוסרת בזה

ת לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה), מי עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

791 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

יעוד: דרך.  גוש 6720, ח״ח 482, בשטח של 366 מ״ר; הי

ן גליס ו ועדה, רחי בן צי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה י ן רשאי לעי י י נ  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 לבנה אלונים

ת מי עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לסעיף 2.3 לתכנית מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  כ/מק/246ב (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  בילקוט הפרסומים 4845, התש״ס, עמי 2360, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה קרית אתא (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ש בקרקע המתוארת בתוספת דרושה מו דעה כי זכות השי  הו

עדה ו כי הו ר ו בו רת זיקת הנאה לטובת הצי צי ועדה לצורך י  לו

ש בקרקע האמורה מו  מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת זכות השי

רת זיקת הנאה לטובת הציבור. צי י  ו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מסי ממ/במ/921/ 1/ 1  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  הפרסומים 4284, התשנ״ה, עמי 2145, מוסרת בזה הו

ת לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה), בהתאם מי  המקו

־7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6720, חלקה 1049 (לשעבר ח״ח 816), בשטח של 1,141

ד: שטח לבניני ציבור. עו י  מ״ר; הי

ן גליס ו ועדה, רחי בן צי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  9, פתח תקוה, וכל מעו

 הרגילות.

 ט״ו באלול התשס״ה (19 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 לבנה אלונים

מית עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית ממ/5024 (להלן —  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט הפרסומים דעה בדבר אישו  התכנית), שהו

מית לתכנון עדה המקו ו  3467, התשמ״ז, עמי 2054, מוסרת בזה הו

־  ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי  7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הו

ועדה לחלוטין לצרכי  הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע ו כי הו  ציבור ו

 האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  792 ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי ג/12533 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5150, התשס״ג, עמי 1299,

נים מית לתכנון ולבניה גבעות אלו עדה המקו ו  מוסרת בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות  (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת , הו  (רכישה לצרכי ציבור), 21943

עדה ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  בתוספת דרושה לו

ם או י י ו צ ן פי ת סעיף 20 לפקודה אי ראו  סבורה כי בגלל הו

ם להשתלם בשל רכישת הקרקע י י ם מופחתים עשו י י ו צ  פי

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, בין מכוח זכות ובין י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

ם י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  מנימוק שי

ם פרסום ו ם מי י דשי  מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חו

דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה  הו

זוק תביעתו שיכללו ת לחי ו  אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראי

הודעה , בפנקסי רישום המקרקעין ו ו  את פרטי הרישום, אם ישנ

ב הסכום חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  המפרטת לסעיפיהם את הפי

יגרם ם מנימוק שי י י ו צ  הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פי

ת ו ם מופחתים, ראי י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו  סבל אם לא י

יגרם סבל. ת בטענה כי י מכו  התו

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: דרכים ושטחי ציבור. עו י  גוש 10294, ח״ח 33, 34; הי

ת מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  בשפרעם, וכל מעו

 הרגילות.

ו (12 באוקטובר 2005)  טי בתשרי התשס״

 (חמ 2—3)

 סלאם חאמד

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

נים  לתכנון ולבניה גבעות אלו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  ג/9623 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 4931, התשס״א, עמי 272, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 תוספת

 גוש 10293, חלקות 5, 364-362, 376-374, 596, 598, ח״ח 48,

,566 ,565 ,564 ,437 ,436 ,396 ,395 ,378 ,377 ,365 ,361 ,95 ,94 ,93 

 571, 572, 580, 581; גוש 10259, ח״ח 17, 18.

מית לתכנון עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן י י נ  ולבניה קרית אתא, כיכר העיריה, קרית אתא, וכל מעו

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

 כ״ב באלול התשס״ה (26 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 יעקב פרץ

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה קרית אתא

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ג/6953  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  הפרסומים 4201, התשנ״ד, עמי 2775, מוסרת בזה הו

ת לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה), בהתאם מי  המקו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,  לסעיפים 5 ו

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 תרשיחא - גוש 18406, ח״ח 9-5, 13-11, 17, 34-32, 38;

ד השטח: שצ״פ, דרכים ושב״צ. עו י  י

ועדה, רחי אורנים 1, ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות ן רשאי לעי י י נ  מעלות, טלי 04-9978030, וכל מעו

דה הרגילות.  העבו

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 שלמה בוחבוט

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

793 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 תוספת

 גוש 19271, חלקות 11, 35.

ת מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ן י י נ  לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, וכל מעו

ין בו בשעות העבודה הרגילות.  רשאי לעי

 י״ח באלול התשס״ה (22 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חנוכה סולומון

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  מסי ג/9631 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 5018, התשס״א, עמי 4034, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 19418, ח״ח 15-12, 34.

ת מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ן י י נ  לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, וכל מעו

ין בו בשעות העבודה הרגילות.  רשאי לעי

ולי 2005) ז התשס״ה (14 בי  זי בתמו

 (חמ 2—3)

 חנוכה סולומון

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

.35 ,34 ,26 ,1 6  גוש 19271, חלקות 13-

ת מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ן י י נ  לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, וכל מעו

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 חנוכה סולומון

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה  ג/9623 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 4931, התשס״א, עמי 272, מוסרת בזה

מית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  794 ילקוט הפרסו



 תוספת

 גוש 10500, ח״ח 36, 66, 67; גוש 10256, ח״ח 25, 360, 361,

ד: דרכים. עו י  363; גוש 10257, ח״ח 2, 19, 25, 43; הי

ועדה, כיכר העיריה, ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  קרית אתא, וכל מעו

 הרגילות.

 כ״ב באלול התשס״ה (26 בספטמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 יעקב פרץ

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה קרית אתא

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי פת/1211 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

רה  פורסמה בילקוט הפרסומים 2522, התשל״ט, עמי 1200, מצהי

ת לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — מי עדה המקו ו  בזה הו

 הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,

־7 לפקודה דעה לפי סעיפים 5 ו  אשר ביחס אליה פורסמה הו

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 5377, התשס״ה, עמי 1942, תהי

דעה ם פרסום הו ו ת פתח תקוה מי י י ר  הגמור והמוחלט של עי

ו ברשומות.  ז

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6406, חלקה 92, בשטח של 807 מ״ר לדרך

 + 2,393 מ״ר לשב״צ.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 4—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית פת/865 (להלן  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 2972, התשמ״ד, עמי 257, מצהי

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943

 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5330, התשס״ה, עמי 14, תהי

דעה זו ם פרסום הו ו ת פתח תקוה מי י רי  והמוחלט של עי

 ברשומות.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשב״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה  מסי חפ/1746ה (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

רה  פורסמה בילקוט הפרסומים 4823, התש״ס, עמי 1364, מצהי

ת לתכנון ולבניה חיפה (להלן - הוועדה), מי עדה המקו ו  בזה הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ה לקניינה הגמור  הפרסומים 4920, התש״ס, עמי 4838, תהי

דעה זו ברשומות. ם פרסום הו ו ת חיפה מי י רי  והמוחלט של עי

 תוספת

 גוש 11238 -

ד עו י  י

 שטח ההפקעה

 במ״ר

 שטח החלקה

 במ״ר

 חלקי

 חלקות

 50 10,033 1,563 דרך

 127 אב״צ

 52 6,712 838 דרך

 846 אב״צ

 54 62,599 4,342 דרך

 3,303 אב״צ

ית חיפה, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

דה הרגילות. ין בו בשעות העבו ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ו (30 באוקטובר 2005)  כ״ז בתשרי התשס״

 (חמ 4—3)

ונה יהב  י

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מסי כ/291 1  והבניה, התשכ״ה-1965

 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

ועדה  הפרסומים 4989, התש״ס, עמי 4836, מצהירה בזה הו

 המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943

 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה

־7 לפקודה בילקוט הפרסומים  פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו

ה לקניינה הגמור והמוחלט של  5102, התשס״ב, עמי 5646, תהי

ם פרסום הודעה זו ברשומות. ו ית קרית אתא מי רי  עי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

795 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 תוספת

 גוש 7654, ח״ח 4, בשטח של 64,344 מ״ר.

ית רעננה, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

 כ״ז באלול התשס״ה (1 באוקטובר 2005)

 (חמ 4—3)

 בלה צור

ושבת ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה רעננה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  זמ/1/562 (להלן — התכנית), שהו

רה בזה  בילקוט הפרסומים 4895, התש״ס, עמי 4025, מצהי

מית לתכנון ולבניה זמורה (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5150, התשס״ג, עמי 1269, תהי

דעה זו ם פרסום הו ו ת גדרה מי מי עצה המקו  והמוחלט של המו

 ברשומות.

 תוספת

ד: שב״צ, שצ״פ ודרך. עו י  גוש 4702, ח״ח 35; הי

מית לתכנון עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  ולבניה זמורה, וכל מעו

 הרגילות.

 י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 עמי יפרח

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה זמורה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ממ/5024  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 3467, התשמ״ז, עמי 2054, מצהי

מית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן — הוועדה),  המקו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6373, חלקה 574, בשטח של 15,758 מ״ר;

יעוד: שצ״פ.  הי

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 4—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מיתאר פת/4/1239  והבניה, התשכ״ה—11965

 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

ועדה  הפרסומים 3295, התשמ״ו, עמי 1259, מצהירה בזה הו

 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943

 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה

־7 לפקודה בילקוט הפרסומים  פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו

ה לקניינה הגמור והמוחלט של  5330, התשס״ה, עמי 13, תהי

ום פרסום הודעה זו ברשומות. ית פתח תקוה מי רי  עי

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6400, חלקה 287, בשטח של 80 מ״ר לדרך

 + 638 מ״ר לשב״צ.

ית פתח רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  תקוה, וכל מעו

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 4—3)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  מסי רע/במ/2003 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4118, התשנ״ג, עמי 3165,

מית לתכנון ולבניה רעננה עדה המקו ו רה בזה הו  מצהי

 (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת

־7 דעה לפי סעיפים 5 ו  בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הו

ה  לפקודה בילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3629, תהי

ם פרסום ו ת רעננה מי י רי ינה הגמור והמוחלט של עי  לקני

דעה זו ברשומות.  הו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  796 ילקוט הפרסו



 פורסמה בילקוט הפרסומים 3943, התשנ״ב, עמי 671, מצהירה

ן נוםו ד מו הו וה י ו מית לתכנון ולבניה נ עדה המקו ו  בזה הו

 (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת

דעה לפי סעיפים 5  בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הו

ה ־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4456, התשנ״ז, עמי 456, תהי  ו

ם ו ן מי נוסו ד מו הו וה י ו ת נ י רי  לקניינה הגמור והמוחלט של עי

דעה זו ברשומות.  פרסום הו

 תוספת

 גוש 6729, חלקה 63; גוש 6692, חלקה 10, מגרש 909;

עצה הישן על פי יעוד: בניני ציבור 945 מ״ר, מבנה המו  הי

 תכנית יד/במ/2001.

וה ו ת נ מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ד מונוסון, וכל מעו הו  י

 הרגילות.

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 יוסי בן דוד

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ד מונוסו הו וה י ו  לתכנון ולבניה נ

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ג/10664  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט  (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 5114, התשס״ג, עמי 57, מצהי

נים (להלן — הוועדה), מית לתכנון ולבניה גבעות אלו  המקו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5409, התשס״ה, עמי 3104, תהי

דעה זו ברשומות. ם פרסום הו ו ת שפרעם מי י י ר  והמוחלט של עי

 תוספת

ד: דרך. עו י  גוש 10275, ח״ח 17, 18; הי

ת מי עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  בשפרעם, וכל מעו

 הרגילות.

״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)  י

 (חמ 4—3)

 סלאם חאמד

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

נים  לתכנון ולבניה גבעות אלו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2855, תהי

ם פרסום הודעה ו ת גני תקוה מי מי עצה המקו  והמוחלט של המו

 זו ברשומות.

 תוספת

ד: דרך. עו י  גוש 6720, ח״ח 130, בשטח של 618 מ״ר; הי

מית מצפה עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות ן רשאי לעי י י נ  אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה, וכל מעו

דה הרגילות.  העבו

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 לבנה אלונים

מית עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מנ/מק/2502  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 5203, התשס״ג, עמי 3271, מצהי

ת לתכנון ולבניה מעלה נפתלי (להלן — הוועדה), מי  המקו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2856, תהי

דעה זו ם פרסום הו ו ת מעלות תרשיחא מי י י ר  והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

ד: כביש. עו י  מעלות תרשיחא - גוש 18391, חלקה 2; הי

ועדה, רחי אורנים 1, ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות ן רשאי לעי י י נ  מעלות, טלי 04-9978030, וכל מעו

דה הרגילות.  העבו

 די באב התשס״ה (9 באוגוסט 2005)

 (חמ 4—3)

 שלמה בוחבוט

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה  יד/במ/2001 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

797 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ה, י הבנ ן ו ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

1 9 6 5 - ה ״ ב ש ת  ה

 מחוז ירושלים

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון עדה המקו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

ות אלה: י רושלים מופקדות תכנ  ולבניה י

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/4622ב״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

ניברסיטה העברית; השטח שבין  גבעת רם, קמפוס האו

 קואורדינטות אורך 219.025-218.875 לבין קואורדינטות

 רוחב 631.550-631.300 על פי רשת ישראל החדשה - גוש

ת 15 ו־16; מגרשים ו ר מסי 30540, חלקות ארעי  בהליכי אישו

־8 לפי תב״ע 4622.  מסי 3 ו

ת התכנית: א) התרת העברת שטחי בניה ראו  עיקרי הו

יה המרביים״, ממגרש י חלוקת שטחי הבנ נו ים ״שי  מרבי

 מסי 8, בנין 58, לבנין 60 במגרש מסי 3, לפי תכנית מק/

ים  4622א, בלי לשנות את סך כל שטחי הבניה המרבי

י ו נ ם למגרשים אלה, גם יחד; ב) קביעת בי  המאושרי

ים, בנין 60 במגרש מסי  בעבור תוספת בניה לבנין הקי

 3, לפי תב״ע 4622; ג) קביעת תוספת שטחי בניה לבנין

 60 במגרש מסי 3 לפי תב״ע 4622, בהיקף של 1,400 מ״ר,

 מתוכם 1,360 מ״ר שטחים עיקריים; ד) קביעת שטחי

ים לבנין 60 במגרש מסי 3 לפי תב״ע 4622, יה המרבי  הבנ

 בהיקף של עד 3,200 מ״ר מתוכם 2,860 מ״ר שטחים

 עיקריים; ה) קביעת שטח הבניה המרבי במגרש מסי 3

י בנין חדשים ו  ל־24,200 מ״ר, כולל שטח לחניה; ו) קביעת קו

צוע למימוש התכנית;  לתוספת הבניה; ז) קביעת שלבי בי

ם לשימור; עצי ם לעקירה ו ת בגין עצי ראו  ח) קביעת הו

ת בגין גדרות ומבנים להריסה; י) קביעת ראו  ט) קביעת הו

 תנאים למתן היתר בניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/9390״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי צור

 באהר, השטח שבין קואורדינטות אורך 626.975-626.925

 לבין קואורדינטות רוחב 223.025-222.950.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

חד לדרך חדשה; 2) מדרך ו ור מגורים 5 מי  האלה: 1) מאז

וחד, כל זאת בלי ימת או מאושרת לאזור מגורים 5 מי  קי

ם י בנין מאושרי ו י בקו ו נ  לשנות שטח הדרך ורוחבה; ב) שי

ות בניה מאושרות בשטח; ג) קביעת י כו י בז ו נ  ללא שי

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ד) ו נ ת בי ראו  הו

ת בגין ראו ת בגין הריסת גדרות; ה) קביעת הו ראו  קביעת הו

ד וחלוקה. חו  אי

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/9590״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גילה,

 רחי לבונה 9, השטח שבין קואורדינטות אורך 626.780¬

 626.850 לבין קואורדינטות רוחב 218.850-218.750; גוש

 28046, חלקה 22, ח״ח 52.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ד/24/234/02/6  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 5395, התשס״ה, עמי 2579, מצהי

מית לתכנון ולבניה אשקלון (להלן — הוועדה), בהתאם  המקו
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943

 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

7 לפקודה ־ דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה ה לקני  בילקוט הפרסומים 5409, התשס״ה, עמי 3104, תהי

דעה זו ם פרסום הו ו ת אשקלון מי י רי  הגמור והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

נית לאשקלון - גוש 398, ח״ח 41, 42, 43, 128,  כניסה צפו

ד: דרכים. עו י  149, 163; גוש 1222, ח״ח 4, 68, 70, 73, 74; הי

ית רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  אשקלון, וכל מעו

 הרגילות.

ו (9 באוקטובר 2005)  וי בתשרי התשס״

 (חמ 4—3)

 רוני מהצרי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  165/03/4 (להלן — התכנית), שהו

רה בזה  בילקוט הפרסומים 2310, התשמ״ז, עמי 1131, מצהי

ת לתכנון ולבניה אשקלון (להלן — הוועדה), מי עדה המקו ו  הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,

7 לפקודה ־  אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 4127, התשנ״ג, עמי 3539, תהי

דעה זו ם פרסום הו ו ת אשקלון מי י רי  הגמור והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 1936, ח״ח 30, 333, 343, 346-343, 354; גוש 1937, ח״ח

 48, 381, 397, 410, 416; גוש 1938, ח״ח 8, 32, 49, 117 (לשעבר

 חלקה 9); גוש 1966, חלקות 385, 387, 390, ח״ח 1, 381, 383, 386,
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ית רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ין בו בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ  אשקלון, וכל מעו

 הרגילות.

ו (9 באוקטובר 2005)  וי בתשרי התשס״

 (חמ 4—3)

 רוני מהצרי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון
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 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים,

תו למשרדי א את העתק התנגדו י מצ  טלי 6296811—02. המתנגד י

ן ו ז ירושלים, רחי שלומצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

 המלכה 1, ירושלים, טלי 6290203—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י מסי 1/04 ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/4300ז״, שי

 לתכנית 4300.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים,

ם בין הרחובות קפלן ורופין,  שכי קרית הלאום, השטח התחו

נטות אורך 218.950—219.350 לבין  השטח שבין קואורדי

 קואורדינטות רוחב 631.650—632.000; גוש 30135, חלקה 1

 בשלמותה, ח״ח 2—4, 11, 49, 74; גוש 30148, חלקות 1, 62

 בשלמותן, ח״ח 2, 3, 63; גוש 30155, ח״ח 49; גוש 30335,

 חלקה 5 בשלמותה, ח״ח 1—4, 6, 22—24; מגרשים 10, 22, 45,

 48, 67, 68; חלקי מגרשים 2, 9, 13, 14 לפי תכנית 4300.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 האלה: 1) משטח לבניני ציבור קרית הממשלה לדרך חדשה

ימת או מאושרת ו הרחבת דרך; 2) משטח לדרך קי א /  ו

ו הרחבת דרך; 3) משטח לתכנון א / ב נופי ו צו  לשטח לעי

ב נופי צו או הרחבת דרך ולשטח לעי /  בעתיד לשטח לדרך ו

ו הרחבת דרך א / ם ו רדי ו רחבת דרך; 4) משטח לגן הו א /  ו

ת בגין הריסת ראו  לשטח פתוח לגן הורדים; ב) קביעת הו

ד וחלוקה מחדש. חו ת בגין אי ראו  מבנים; ג) קביעת הו

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5402, התשס״ה, עמי 2858.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/10128״, שי

.4383 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

וחנן מזרחי 8, השטח שבין קואורדינטות אורך  ישראל, רחי י

 221.245—221.285 לבין קואורדינטות רוחב 632.870—632.910;

 גוש 30087, חלקה 208.

ם וי בנין מאושרי י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י וקביעת ו נ ת בי ראו ות בניה; ב) קביעת הו י כו י בז ו נ  ללא שי

ת בגין ראו  תנאים למתן היתר בניה בשטח; ג) קביעת הו

 מבנה להריסה.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5406, התשס״ה, עמי 3063.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הועדה המחו

ין בהן בימים ן רשאי לעי י י נ רושלים וכל מעו ז י  ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בתשרי התשס״

 יהושע פולק

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

ת התכנית: א) החלפת מיקום תוספת בניה ראו  עיקרי הו

ן רחיתשל הבני  מאושרת בתכנית מסי 4150, בפינה הדרום מז

ות י כו י בז ו נ  למיקום חדש בחזית המזרחית של הבנין, ללא שי

י ולקיים בשטח; ו נ ת בשטח בהתאם לנספח הבי  בניה מאושרו

י בנין חדשים לבניה כאמור; ג) קביעת ו  ב) קביעת קו

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ת בגין גדר להריסה. ראו  ד) קביעת הו

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/9672א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נחלת

 אחים, רחי טבריה 4, השטח שבין קואורדינטות אורך

 220.165-220.145 לבין קואורדינטות רוחב 631.985-631.945

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30109, חלקה 214.

י ללא ו נ ת בי ראו י הו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בנין ו י בקו ו נ ות בניה מאושרות בשטח; ב) שי י כו י בז ו נ  שי

ות בניה מאושרות בשטח; י כו י בז ו נ ם ללא שי  מאושרי

י מקום חניה; ו נ ם האלה בבינוי: 1) שי י י ו נ  ג) התרת השי

י במספר יח״ד (מ־2 יח״ד ו נ י גובה הבניה; 3) שי ו נ  2) שי

ת ל־4 יח״ד) הכל לשם הקמת בנין חדש בהתאם  מאושרו

ות בניה מאושרות בשטח; י כו י בז ו נ י וללא שי ו נ  לנספח הבי

צוע למימוש התכנית; ה) קביעת  ד) קביעת שלבי בי

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ץ שהוגדר לשימור. ת בגין ביטול ע ראו  ו) קביעת הו

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/10271״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי זכרון

 יוסף, רחי אגריפס 163, השטח שבין קואורדינטות אורך

 221.875-219.800 לבין קואורדינטות רוחב 632.575-632.525

 לפי רשת ישראל החדשה; גוש 30044, חלקה 170.

י שנקבעו ו נ ת בי ראו י הו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י חדש בשטח לבנין בן 5 קומות ו נ  בתכנית 4524 וקביעת בי

ת ות בניה מאושרו י כו י בז ו נ  מעל 2 קומות חניה ללא שי

י בנין לבניה כאמור; ג) הגדלת מספר ו  בשטח; ב) קביעת קו

ת בחזית רח׳ אגריפס מ־3 קומות ל־5 קומות  קומות מאושרו

ות והגדלת מספר קומות  מעל שתי קומות חניה תת־קרקעי

ת בגבול חלקה דרומי מ־2 קומות ל־4 קומות מעל  מאושרו

צוע  שתי קומות חניה תת־קרקעיות; ד) קביעת שלבי בי

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  למימוש התכנית; ה) קביעת הו

ת בגין מבנים, ראו  למתן היתר בניה בשטח; ו) קביעת הו

ם ת בגין עצי ראו  גדרות ומדרגות להריסה; ז) קביעת הו

 לעקירה.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/11065״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גיבל

 מוכבר, השטח שבין קואורדינטות אורך 223.525-223.475

ות  לבין קואורדינטות רוחב 629.100-629.050; חלקות ארעי

.3 ,2 

ם ללא וי בנין מאושרי י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת ראו ת בשטח; ב) קביעת הו ות בניה מאושרו י כו  תוספת בז

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ג) קביעת ו נ  בי

ת בגין גדר להריסה. ראו  הו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו
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הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב, בית אלי

רי 18-8, שכי רמת אביב גי - גוש 6631, חלקה 220; גבולות  צו

ן - רחי בית צורי, מדרום - רחי קק״ל, ממזרח  התכנית: מצפו

- חלקה 222 מגרש מיוחד; ממערב - רחי יוסף בן שלמה.

ב של צו העי ר ו ו ת התכנית: שיפור תנאי הדי ראו  עיקרי הו

די הוספת נים על י י ת הבנ תו י י חז ו נ ים על ידי: א) שי נ י  הבנ

י בחומרי הגמר ו נ שי  מרפסות פתוחות, מסתורי כביסה ומזגנים ו

דים; ותר של שטח קומת העמו ל י עי ל י צו י נים; ב) נ  של הבני

ן שניתן י י  ג) קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה; ד) כל ענ

 לבקשו כהקלה; ה) הכללת תכנית מיתאר מקומית ״ג״ - בניה

 על גגות בתים.

ין בתכנית בלא תשלום, במשרדי ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ת ון 68, תל אביב, בימים ובשעו נהל ההנדסה, שדי בן גורי  מי

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, בתוך

נים, להגיש התנגדות דעה זו בעיתו ם פרסום הו ו ם מי י דשי  חו

מית האמורה.  במשרדי הועדה המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו פ י - ב י ב א ־ ל  מרחב תכנון מקומי ת

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י מסי 4 לשנת 2004 של ו נ  (1) ״תכנית מסי תא/מק/3543״, שי

י מסי 8 לשנת 2004 לתכנית ו נ שי  תכנית מפורטת 58 ו

 מיתאר מי.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

 פרנקפורט 8 - גוש 6901, חלקה 117; גבולות התכנית:

ן - חלקה 118 בגוש 6901, מדרום - חלקה 116 בגוש  מצפו

 6901, ממערב - רחי פרנקפורט, ממזרח - חלקות 126, 127

 בגוש 6109.

יה בתחום המגרש ת התכנית: הסדרת הבנ ראו  עיקרי הו

י הבנין: הקדמי מ־4 מי ל־3.10 מי, ו י קו ו נ  על ידי: א) שי

 אחורי מ־5 מי ל־3.70 מי, צדדי מ־3 מי ל־1.60 מי; ב) הגדלת

 התכסית מ־40% ל־50%.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5396, התשס״ה, עמי 2600.

י מסי 1 לשנת 2004 של ו נ  (2) ״תכנית מסי תא/מק/3557״, שי

 תכנית מפורטת 1381.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, צומת

ן לשכונת בבלי, מדרום והר-קוסובסקי מצפו בות הז  הרחו

 לפארק הירקון - גוש 6106, ח״ח 129, 526.

ת התכנית: הסדרת פתרון תחבורתי למפגש ראו  עיקרי הו

די ביטול דרכים בות הזוהר, קוסובסקי ובני דן על י  הרחו

רת כיכר תנועה. צי י ת ו מו י ת והרחבת דרכים קי  מאושרו

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5381, התשס״ה, עמי 2078.

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז דה ובמשרדי הועדה המחו הו  ולבניה מטה י

ות אלה: י רושלים מופקדות תכנ ז י  מחו

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי מי/מק/300/א/2״, שי

 מי/200, מי/300, מי/300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין נקובא, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 211.500—211.850 לבין קואורדינטות

 רוחב 633.550—633.725; גוש 30482, ח״ח 14—16, 21, 25.

ד החלוקה, במטרה חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

 לאפשר חילופי קרקעות בין שטח למבנה ציבור לשטח

רי פתוח, וחילופי קרקעות בין שטח חקלאי לשטח  ציבו

זאת בלי לשנות את ת ו י רי פתוח בתוך גבולות התכנ  ציבו

ות הבניה; ב) הגדלת שטח למבני ציבור. י כו  ז

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי מי/מק/725/ד״, שי

 מי/200, מי/במ/725.

,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ישעי

 השטח שבין קואורדינטות אורך 196.650—197.100 לבין

 קואורדינטות רוחב 628.050—628.500.

ת דרכים חדשות; י י ו ו הת ת התכנית: א) ביטול ו ראו  עיקרי הו

ור עתיקות; ג) ביטול 16 מגרשים למגורים;  ב) הגדרת אז

די  ד) ארגון מחדש של המגרשים הנותרים למגורים על י

 ביטול חלקי של שצ״פ ומספור של 64 ומגרשים לבניה

ד חו ימת בהרחבה; ו) אי י חלוקה קי ו נ  מ־200 עד 263; ה) שי

 וחלוקה חדשה בהרחבה.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון, טלי 9900947—

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  02. העתק ההתנגדו

ן המלכה 1, ירושלים, ו ז ירושלים, רחי שלומצי  ולבניה מחו

 טלי 6290200—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (30 באוקטובר 2005)  כ״ז בתשרי התשס״

זל י ר ו  מאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

דה הו  לתכנון ולבניה מטה י

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הפקדת ״תכנית מסי תא/מק/

י מסי 1 לשנת 2005 של תכנית 1880/ת.ע.א/1. ו נ  1880(2)״, שי

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  800 ילקוט הפרסו



ו — גוש נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 6490, חלקות 423, 427, 428, 430—437, 442—446, 448, 451—

 460, ח״ח 441, 450; מגרשים 101—104, 201—205, 301—305,

.402 

ם בשימוש בקרקע: י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור חד 2 ובאז ו  ביטול קומת קרקע מסחרית באזור מגורים מי

חד 3 והמרת השטח למגורים כולל דירות ו  מגורים מי

ת דיור; הרחבת דרכים קיימות: דו חי  גן, הגדלת מספר י

נים חד 1 ובין שטח לבני ו ור מגורים מי  הרחבת דרכים בין אז

ור תעסוקה ים בצפון ובדרום; הרחבת דרך בין אז רי בו  צי

רי פתוח מיוחד; ביטול שביל חד ובין שטח ציבו ו  מי

 ציבורי בין מגרשים 102 ו־103; העברת מסוף אוטובוסים

עד ו חד למגרש מסי 402 המי ו רי פתוח מי  משטח ציבו

ת בדבר מסוף התחבורה ראו  למתחם התחבורה; ההו

חד יבוטלו; ו רי הפתוח המי בו  התת־קרקעי בשטח הצי

ים המותר נ י י גובה הבנ ו נ ם בגובה הבנינים: 1) שי י י ו נ  ב) שי

חד 1 מ־6 קומות ל־8 קומות מעל קומת ו  באזור מגורים מי

חד ו ים המותר באזור מגורים מי נ י י גובה הבנ ו נ  קרקע; 2) שי

י ו  2 מ־8 קומות ל־9 קומות מעל קומת קרקע; 3) קביעת קו

ד וחלוקה מחדש ללא הסכמת ור לאיחו  בנין; 4) קביעת אז

רים 101—104;  הבעלים הכולל בין השאר את מגרשי המגו

כתו לדרך חד עם כביש תת־קרקעי והפי ו  5) ביטול שפ״פ מי

י הרחבת הדרך הקיימת; 6) קביעת ד  במפלס הכיכר על י

ב אדריכלי, מפלסי הקרקע צו עי י ו ו נ ת בדבר תכנון בי ראו  הו

ת בדבר תנאים למתן היתר ראו  ופיתוח השטח; 7) קביעת הו

 בניה.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 27.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3288.

ות מיתאר י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/100״, שי

 תממ 236, קא 371, תממ/מק/53.

ו — גוש נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 6490, חלקה 390.

ים ת התכנית: העברת 80 מ״ר משטחים עיקרי ראו  עיקרי הו

ים למסחר מעל  למגורים מעל הקרקע לשטחים עיקרי

 הקרקע.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 3.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה, עמי 2356.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

, טלי 5311245— נו , רחי סוקולוב 13, קרית או נו  לתכנון ולבניה או

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  03, וכן במשרדי הועדה המחו

ן י י נ  תל אביב, דרך מנחם בגין 125, טלי 7632573—03, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בתשרי התשס״

 בנצי מורדוב

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ו נ  לתכנון ולבניה או

ר ו יהודה—אז ר־  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתג״פ 529, תרש״צ 3/55/1, תרש״צ ו נ  מסי מאא/מק/1057״, שי

ות מי ות מיתאר מקו י  3/55/13, תרש״צ 3/55/17 ולתכנ

 מאא/9/א ומאא/100.

801 

נהל ההנדסה, ת במשרדי מי ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

ין בהן בימים ן רשאי לעי י י נ ן 68, תל אביב, וכל מעו ו  שדי בן גורי

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 דורון ספיר

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

ו נ  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ות אלה: י ו מופקדות תכנ נ  ולבניה או

ות תממ 195, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/102״, שי

 ותממ 153.

ו — גוש נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 6495, חלקות 158, 182—184, 216, 217, 223, ח״ח 256, 260,

.286 ,285 ,282 ,266 

ת לאזור לתכנון ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

ץ ״ בות לוס אנגילס, המהרי  מחדש של המתחם שבין הרחו

מת הצו זאת על ידי: א) הסדרת מערכת הדרכים ו  ורחי רמז ו

כתו ים בפועל; ב) ביטול השצ״פ והפי  על פי המצב הקי

י בנין למגרשים; ו  לחלק מדרך קיימת; ג) הסדרת קו

 ד) הסדרת גבולות המגרשים והפקעות לצורך הרחבת

 דרך; ה) הסדרת חניות; ו) הגדלת מספר יח״ד במגרש 574

ת לבינוי; ח) ביטול מתחם ו חי  מ־3 יח״ד ל־4 יח״ד; ז) הנ

 לחלוקה.

י לתכנית מיתאר ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/119״, שי

 תממ 147א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת אפעל, רחי

 מחולה 2 — גוש 6176, חלקה 203.

ב ללא צו ת עי ראו ת התכנית: א) ביטול הו ראו  עיקרי הו

ה ובגובה המותר; ב) מתן אפשרות י ות הבנ י כו י בז ו נ  שי

י קו בנין ו נ  לתקרת בטון מעל חצר משק בגובה 2.60 מי; ג) שי

 אחורי.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

, טלי 5311245—03. נו , רחי סוקולוב 13, קרית או נו  ולבניה או

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו נ  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/91 (282ב)״, שי

 מיתאר תממ 282 ותממ 282א.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי האדמו״ר

 מקוצק 23 — גוש 6187, חלקה 200.

ור אחת בקומת דת די חי ת התכנית: א) תוספת י ראו  עיקרי הו

ר המותרות, ו ת הדי דו חי  הגג, במקומם של חדרי הגג, מעל 5 י

ת דיור, ללא תוספת שטחים עיקריים; דו חי  סך הכל 6 י

גות הקבועות בתכנית גגות בצדדים צפון,  ב) ביטול הנסי

ם למתן היתר. י ותנאי ו נ ת בי ראו  דרום ומזרח; ג) קביעת הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 5.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5358, התשס״ה.

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/799״, שי

 מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, לתכנית בב/13, ולתכנית

 מיתאר מקומית בב/105/ד/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי דניאל

 17 — גוש 6124, חלקה 100.

ור אחת בקומה דת די חי ית י י ת התכנית: א) בנ ראו  עיקרי הו

ת דיור, דו חי נה של הבנין, סך הכל 7 י ו  החלקית העלי

ם לבניה על פי תכנית  במקומם של חדרי הגג המותרי

ים י בסך כל השטחים העיקרי ו נ  בב/105/ד/2, ללא שי

עות בתכנית י בנסיגות הקבו ו נ  המותרים; ב) שי

 בב/105/ד/2 בצדדים צפון, מזרח ודרום; ג) העברת שטחים

ים לקומת הכניסה ולקומה שמתחת לכניסה הקובעת  עיקרי

ים המותרים; י בסך כל השטחים העיקרי ו נ  לבנין, ללא שי

ם למתן היתר. י ותנאי ו נ ת בי ראו  ד) קביעת הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 25.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5426, התשס״ה.

ות י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/3005״, שי

 מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית בב/109.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי נויפלד

 1—7, רחי נורוק 9—11 — גוש 6195, ח״ח 753.

י בנין בחלקה כדלהלן: א) ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 בצד צפון (לכיוון רחי נויפלד) מ־5 מי ל־2 מי; ב) בצד מזרח

ן רחי ו ו  (לכיוון רחי נורוק) מ־6 מי ל־2 מי; ג) בצד דרום: לכי

ן חלקה 749 — שב״צ ו ו ינרב קו בנין 4 מי (ללא שינוי); לכי  ו

ון חלקה 749 — שב״צ ו  — מ־3.5 מי ל־1 מי; בצד מערב: לכי

ן המשך חלקה 753 — קו בנין 4 מי ו ו  מ־3.5 מי ל־1.5 מי; לכי

 (ללא שינוי).

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 31.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, ובמשרדי

ז תל אביב, דרך מנחם בגין ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

ין בהן ן רשאי לעי י י נ  125, קרית הממשלה, תל אביב, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 ישכר פרנקנטהל

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה בני ברק

ם  מרחב תכנון מקומי בת י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר ומפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, רחי

נים לרחי נים, דרך 24 בין ראשו  הפלמ״ח פינת רחי הראשו

ה, מזרחית לרחי קזז — גוש 6226, חלקות 75, 76, 79;  התעשי

 גוש 7210, חלקה 46, ח״ח 203; גוש 6229, ח״ח 84.

ד וחלוקה בהסכמה, חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י קרקע שונים: מסחר, שצ״פ, ד עו י  הכולל חילופי שטחים בין י

אי ו רי פתוח; ג) הרחבת קטע דרך בתו  דרך; ב) הגדלת שטח ציבו

י סך כל ו נ  מאושר בתכנית בת תוקף וביטול קטע דרך ללא שי

ם י חלוקת שטחי בניה המותרי ו נ  שטח הדרכים בתכנית; ד) שי

 בתכנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר

 לבניה; ה) תוספת קומה במגרש 500, סך הכל 3 קומות.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 24.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5294, התשס״ד, עמי 2782.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ת י ז ר, וכן במשרדי הועדה המחו ו ר־יהודה—אז  לתכנון ולבניה או

ין בה ן רשאי לעי י י נ ז תל אביב, וכל מעו  לתכנון ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (30 באוקטובר 2005)  כ״ז בתשרי התשס״

 שלומית דוטן

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

ר ו יהודה—אז ר־  לתכנון ולבניה או

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה בני ברק ובמשרדי הועדה המחו

 תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/3011״,

י לתכנית מיתאר בב/105/א, בב/105/ב ולתכנית בב/50. ו נ  שי

הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי מתתי

 31—41 — גוש 6190, חלקות 861, 884, 927, 932, 951.

ון ו ת התכנית: א) קביעת קו בנין דרומי לכי ראו  עיקרי הו

ת מו יעוד שצ״פ) כדלהלן: 1) 1.5 מי בעבור הקו  השדרה (בי

נות; 1) 2.5 מי בעבור קומת הקרקע; ב) קביעת תנאים ו  העלי

 למתן היתר.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, טלי 5776579—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ו נ מית מסי בב/מק/773״, שי  (1) ״תכנית מיתאר מקו

 מיתאר בב/105/ב, לתכנית מיתאר מקומית בב/105/ד/2

 ולתכנית בב/107/א.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  802 ילקוט הפרסו



ז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,  ולבניה מחו

 טלי 7632580—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 זי בתשרי התשס״ו(10 באוקטובר 2005)

י  שלמה לחיאנ

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ם  לתכנון ולבניה בת י

ים  מרחב תכנון מקומי גבעתי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו ים ובמשרדי הו  ולבניה גבעתי

ות אלה: י ז תל אביב מופקדות תכנ  מחו

ות מיתאר י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/281״, שי

 מפורטות גב/281, גב/מק/281ד, גב/281א.

ן ים, רחי שמעו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 בן צבי 4 — גוש 6161, חלקה 595.

ת התכנית: א) קביעת תוספת של 2 קומות ראו  עיקרי הו

; י ו נ י תכנית הבי ו נ  ושטחים בגין הקלות מותרות; ב) שי

ת התקפות בתחום התכנית. ו י י התכנ ו נ  ג) שי

י לתכנית מיתאר ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/471״, שי

 גב/246.

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 ההסתדרות 30—54, רחי המאבק 49—67 — גוש 6162,

 ח״ח 45; גוש 6163, חלקות 70, 71, 82.

יה ן תוספת הבנ ו ו י כי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ימים, לצפון או  הקבוע בתכנית גב/246 בחלק מהמבנים הקי

י המצורף ו נ י נספח הבי ו נ  לדרום, ללא תוספת שטח; ב) שי

יה  לתכנית גב/246 והתאמת דגמי ההרחבות לתוספות הבנ

ימים.  בטיפוסי המבנים הקי

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ים 53299. ן 2, גבעתי ים, אגף ההנדסה, רחי שינקי  ולבניה גבעתי

ת י ז תו למשרדי הועדה המחו א את העתק התנגדו י מצ  המתנגד י

ז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין  לתכנון ולבניה מחו

 125, תל אביב 67012.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בחשון התשס״

 אפי שטנצלר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ם י  לתכנון ולבניה גבעתי

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה בת ים ובמשרדי הו

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר ומפורטת מסי בי/מק/  מחו

 4/142א״.

ם - גוש 7120,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת י

 חלקות 166, 168 בשלמותן.

רות ת בדבר שטחי שי ראו י הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ים - 45 מ״ר ליח״ד במקום 30 מ״ר ליח״ד, סך הכל  על־קרקעי

 272 * 15 = 4,080 מ״ר תוספת שטחי שירות.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה בת ים, רחי סטורמה 1, רמת יוסף, בת ים, טלי 5556030¬

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  03. העתק ההתנגדו

ז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,  ולבניה מחו

 טלי 03-7632580.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה בת ים ובמשרדי הו

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי בי/מק/429״,  מחו

ות בי/2/א, בי/200, בי/312. י י לתכנ ו נ  שי

ם - גוש 7231,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת י

 חלקה 2 בשלמותה, ח״ח 6; גבולות התכנית: בצפון - הגבול

, בדרום - גוש 7231, במזרח - דרך בן גוריון, פו י ב-  עם תל־אבי

 במערב - הים.

י וחלוקה ו נ ת בי ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

ורים בהתאם לתכנית מיתאר מקומית בי/200, תוך  לאז

חד ו עד לאזור מגורים מי ו ת הבניה במגרש המי ו י כו ז ז  ריכו

זאת על ידי: א)  הממוקם במרחק של 100 מי מקו פני הים, ו

י בשטח הכולל של ו נ  חלוקת חלקה 2 בגוש 7231, ללא שי

י הבנין; ו ד קרקע, ללא הסכמת בעלים; ב) קביעת קו עו י  כל י

י קביעת ד י על י ו נ ת לפי תכנית בדבר בי ראו י של הו ו נ  ג) שי

ת הבניה ו י כו מות המותר בחלק משטח התכנית; ד) ז  מספר הקו

ו בהתאם לתכנית מיתאר מקומית בי/200, בתוספת הקלות; י ה  י

עד ו עד לדרך ושטח המי ו י מיקום שטח המי ו נ שי  ה) ביטול ו

י סך כל ו נ  לשצ״פ, והפיכתם לאזור מגורים ושצ״פ, ללא שי

ד. יעו  השטח של כל י

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה בת ים, רחי סטורמה 1, רמת יוסף, בת ים, טלי 5556030¬

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  03. העתק ההתנגדו

803 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ין בה בימים ובשעות שהמשרדי ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ו (6 בנובמבר 2005)  די בחשון התשס״

 צבי בר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה רמת גן

ן  מרחב תכנון מקומי רמת השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

 מסי רש/מק/852א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון,

ורוב — גוש 6551, חלקות 196, 232, ז בות בית הלל וארלו  הרחו

בות  236 בשלמותן, ח״ח 235; גבולות התכנית: מדרום — הרחו

זורוב, ממערב — חלקה 90, מצפון — גבול תע״ש,  בית הלל וארלו

 ממזרח — חלקות 33, 208.

י קו בניה ו נ נית — שי ת התכנית: בריכת שרו ראו  עיקרי הו

 לפי הסימון בתשריט כמפורט להלן: בצד צפון — במקום 10 מי

ה 4 מי, בצד דרום הי ה 4 מי, בצד מזרח — במקום 10 מי י הי  י

ות הבניה לפי י כו , שאר ז י ו נ , בצד מערב — ללא שי י ו נ  — ללא שי

 תכנית רש/852.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 29.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4035.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ת י ז  לתכנון ולבניה רמת השרון, ובמשרדי הועדה המחו

ז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב,  לתכנון ולבניה מחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 7632603—03, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 יצחק רוכברגר

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה רמת השרו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  ולבניה חיפה ובמשרדי הו

ות י י לתכנ ו נ  חיפה מופקדת ״תכנית מסי חפ/מק/2115א״, שי

 חפ/125, חפ/416.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רחי התשבי

 86א — גוש 11691, חלקה 9.

י בנין בחלקה 9 בגוש ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ן ץ לתחום הבני ו ח זאת כדי להסדיר את קו הבנין אל מ  11691, ו

י בפועל. ו  הבנ

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

 לתכנון ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ח—מק/78״,

ות ח—1, ח—1/1, ח—4/1, ח—4/1ד, ח—7/1, ח—8/1, י י לתכנ ו נ  שי

 ח—10/1א, ח—15/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רחי הגפן 11

 — גוש 6020, חלקה 263.

י בנין בחלקה 263, ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ים בחלקה לפי  לצורך הסדרת מעמדו החוקי של המצב הקי

 הפירוט הזה: קו בנין לצפון — 4 מי במקום 5 מי, קו בנין לדרום

 — 3 מי במקום 5 מי, קו בנין למערב — 2 מי במקום 3 מי, קו בנין

 למזרח — 2 מי במקום 3 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

יצמן 58, קומה 9,  לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רחי ו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 5027485—03. העתק ההתנגדו

ז תל אביב, רחי מנחם בגין 125, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 תל אביב 67012, טלי 7632588—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (6 בנובמבר 2005)  די בחשון התשס״

ן  מוטי ששו

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חולון

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית חלוקה מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית חלוקה מפורטת  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 1046, 340, 340/ג, 340/ג/3, 767, י י לתכנ ו נ  מסי מק/1321״, שי

.931 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רחי

נים — גוש 6180, חלקה 608; ם 27, ליד בית הספר ערמו  הכבאי

ן —  גוש 6181, חלקות 529—531, 543; גבולות התכנית: מצפו

 חלקות 651, 655 בגוש 6181, מדרום — חלקות 61, 62 בגוש 6180,

 ממזרח — חלקה 1 בגוש 6181, ממערב — רחי הכבאים.

ד וחלוקה של מגרשים, חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

ד קרקע. עו י י בשטח הכולל של כל י ו נ ן בתכנית שי  ובלבד שאי

ום נים בי ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו

 13.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5305, התשס״ד, עמי 3136.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753394—

ז תל אביב, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  03, ובמשרדי הועדה המחו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  804 ילקוט הפרסו



עדה המקומית  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הו

ת לתכנון י ז  לתבנון ולבניה לוד, ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,  ולבניה מחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טל׳ 08-9788444, ובל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ני 2005) ו  י״ג בסיון התשס״ה (20 בי

 בני רגב

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתבנון ולבניה לוד

 מרחב תבנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הו

ז ת לתבנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  ולבניה נתניה ובמשרדי הו

 המרבז מופקדת ״תבנית מיתאר מפורטת מס׳ נת/מק/11/401/ו״,

ות נת/11/401/א, נת/7/400. י י לתבנ ו נ  שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתניה, שב׳ רמת

ן - גוש 8276, חלקה ת והיסמי רי ו בות האירוסים, הנ  פולג, הרחו

 127 בשלמותה.

ת התבנית: א) תוספת שטחי בניה לבית ראו  עיקרי הו

י בנין. ו  הבנסת; ב) הקטנת קו

ת ין בתבנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. בל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבנין או בבל פרט תבנו

ת ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התבנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתבנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

עדה א למשרדי הו צ מ ו ת י  ולבניה נתניה. העתק ההתנגדו

ז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה, ת לתבנון ולבניה מחו י ז  המחו

 טל׳ 08-9788444.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בבתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תבנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מיתאר שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

ות נת/2/537/ד, י י לתבנ ו נ  מקומית מס׳ נת/מק/2/537/ד/1״, שי

 נת/7/400.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתניה, דרום העיר,

 פינת שד׳ יצחק בן צבי - גוש 7932, חלקות 449, 505 בשלמותן,

 ח״ח 532,506,450; מגרשים 6,5,4,3,2,1ב, 7 בשלמותם מתבנית

 נת/2/537/ד.

ד והעברת ו י י; ב) נ נו י לבי ו נ ת התבנית: א) שי ראו  עיקרי הו

־3 בחלקים  שטחי בניה מסחריים ממגרש מס׳ 1 למגרשים 2 ו

ים; ג) הגדלת מספר קומות מ־2 קומות מרתף + קרקע ו  שו

 + גלריה + 15 קומות ל: במגרש 1: מרתף + 23 קומות על גבי

3 - מרתף + קרקע + גלריה ־  קומת קרקע וגלריה ובמגרשים 2 ו

יח״ד ממגרשים ד והעברת שטחי בניה ו ו י  + 15 קומות; ד) נ

צוע הפרויקט; ות בי י שלבי ו נ ־3 למגרש מס׳ 1; ה) שי  מס׳ 2 ו

י בנין. ו י קו ו נ  ו) שי
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י ד ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  התנגדו

ין בתכנית במשרדי נים. אפשר לעי  בין הפרסומים בעיתו

 המחלקה לתכנון העיר, רחי ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח

ת לתכנון ולבניה חיפה, מי ת בדואר: הועדה המקו ו י ו גד  התנ

א את י מצ  ת״ד 4811, רחי חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד י

ת לתכנון ולבניה י ז תו למשרדי הועדה המחו  העתק התנגדו

ז חיפה, רחי הפלי״ם 15, חיפה 31048, טלי 8633448—04.  מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (8 בנובמבר 2005)  וי בחשון התשס״

ונה יהב  י

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות ש/208, ש/23/א, ש/מק/301/א. י י לתכנ ו נ  ש/מק/1175״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה — גוש

 10206, חלקה 37 בשלמותה.

י בנין; ב) הקטנת ו ת התכנית: א) הקטנת קו ראו  עיקרי הו

; ג) הוספת 6% בשטחי הבניה המותרים. נימלי  גודל מגרש מי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 13.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5360, התשס״ה, עמי 1149.

מית לתכנון ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקו  התכנ

ם 52, זכרון יעקב, ובמשרדי יסדי ן, רחי המי  ולבניה השומרו

ז חיפה, שדי הפלי״ם ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  15/ב, חיפה, טלי 8616252—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 מוטי קירמאיר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה שומרו

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

 לד/מק/170״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד — גוש 3959, ח״ח

ית לד/6/2/א, מגרש א/9/2  133, 136; מגרש 9 בשלמותו מתכנ

ית לד/129.  בשלמותו מתכנ

י בקו בנין. ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 9.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5377, התשס״ה.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, אזור

ן וגיסין — גוש 6365, י בות שמשון, די ה קרית אריה, הרחו  התעשי

 חלקות 67, 68, 82, 84 בשלמותן, ח״ח 71.

י תוספת ו נ ת בדבר בי ראו י הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ם מפולשת, די  של 2 קומות מ־4 קומות ל־6 קומות מעל קומת עמו

 ללא תוספת שטחים, ותוספת של 2 קומות מרתף מ־2 קומות

 ל־4 קומות.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 22.11.2002 ובילקוט הפרסומים 5145, התשס״ג, עמי 1072.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ה 1, פתח תקוה, י  לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השנ

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 9052286—03, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו  מחו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 י״ח באלול התשס״ה (22 בספטמבר 2005)

ן ו  יצחק אוחי

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/69/5/1״, שי

 רצ/5/1/א, רצ/1/1/ג בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 הגפן 3, 5 — גוש 3926, ח״ח 165, 166.

ד חלקות בהסכמתהבעלים; חו ת: א) אי י ראותהתכנ  עיקרי הו

 ב) תוספת 9 יח״ד מ־21 יח״ד ל־30 יח״ד; ג) תוספת 6%

 להריסה, 5% למעלית נוספת ו־5% לשתי קומות נוספות;

י בנין. ו  ג) קביעת קו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 9.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3639.

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/3/18/15/1״, שי

 רצ/בת/18/15/1, רצ/1/1, רצ/1/1/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,

 רחי פריימן — גוש 3941, חלקה 35.

י ו נ י בהוראות תכנית הבי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 רצ/בת/18/15/1 בתוקף; ב) חלוקה למגרשים.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 3.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 5471.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון,

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 9547577—03, ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה,טלי 9788444—  מחו

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 ט״ז באב התשס״ה (21 באוגוסט 2005)

צן י ר נ  מאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 20.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 3469.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה נתניה, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08,

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (8 בנובמבר 2005)  וי בחשון התשס״

 שמעון שר

מית ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/36/179״,  מחו

ות פת/מק/12/179/א. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

ת 85, 87, פינת יפה נוף — גוש 6371, ח״ח 16; מגרש  העצמאו

ית 1/2008; מגרש 16 בשלמותו מתכנית  15 בשלמותו מתכנ

.2/2008 

ת התכנית: א) תוספת 18 יח״ד (עד 5 יח״ד/ ראו  עיקרי הו

 דונם ברוטו) מ־52 יח״ד(62 יח״ד לאחר תוספת שבס) ל־70 יח״ד

י בסך כל השטחים למטרות עיקריות; ב) ביטול בנין ו נ  ללא שי

ם די נים ל־2 בנינים, תוספת קומות מ־4 קומות על עמו  מ־3 בני

י ו נ ם + חדר על הגג; ג) שי די  + קומה חלקית ל־9 קומות על עמו

 בקו בנין לרחי יפה נוף מ־6 מי ל־5 מי לפי תכנית פת/11/179

 המופקדת.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ה 1, פתח תקוה, י  לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השנ

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9052286—03. העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, רחי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות פת/10/2000, פת/1241/א, י י לתכנ ו נ  פת/מק/88/1241״, שי

 פת/2000.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  806 ילקוט הפרסו



ן  מרחב תכנון מקומי חוף השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות חש/3/5, חש/5/5, מי ות מקו י י לתכנ ו נ  מסי חש/מק/16/5״, שי

 חש/10/10, חש/11/10, משמ/48.

שע הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בית י

 — גוש 8957, חלקה 78; מגרש 51; שטח התכנית: 8,550 מ״ר.

די י על י ו נ י בהוראות בי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 העברת שטח עיקרי ממבנה אחד בנחלה למבנה שני, ללא

ת ראו יה המותרים; ב) קביעת הו  תוספת לסך כל שטחי הבנ

 בינוי.

ום ת פורסמה בילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, בי י  התכנ

.21.4.2005 

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ים 60990, טלי 9596505— ץ שפי בו  לתכנון ולבניה חוף השרון, קי

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  09, וכן במשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בחשון התשס״

 אהרון בזרנו

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה חוף השרו

ן  מרחב תכנון מקומי מזרח השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

 מש/מק/7—208/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה — גוש 7866,

 ח״ח 47, 48; מגרש 4 בשלמותו.

רי ל־3 מי ת התכנית: א) קביעת קו בנין אחו ראו  עיקרי הו

ת בניה. ו י כו ז ת ו ראו  במקום 5 מי בחזית המערבית; ב) קביעת הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 22.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3296.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

 לתכנון ולבניה מזרח השרון, רחי 14/123, ת״ד 415, קלנסואה,

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 8781286—09, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו  מחו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ו (30 באוקטובר 2005)  כ״ז בתשרי התשס״

ן  אלי שמחו

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה מזרח השרו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הו

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז בות ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה רחו

י ו נ  המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/60/1200״, שי

 לתכנית רח/1200.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי

 רבי עקיבא 9 — גוש 3705, חלקה 301 בשלמותה.

ם מ־4 מי י י בנין צדי ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בקו בנין אחורי מ־6 מי ל־5 מי; ג) קו בנין קדמי ו נ  ל־3 מי; ב) שי

ם בפועל. כל בניה חדשה — קו י ים לפי המבנה הקי  למבנה הקי

 בנין קדמי של 5 מי; ד) הגדלת תכסית הקרקע ל־36%.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות. העתק ההתנגדות

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו  י

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.

ן מצא התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו ו ת י  ההתנגדו

ר י תצהי ו ו בלי  אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  המאמת את העו

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מסי רח/ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית רח/1000/א. ו נ  מק/1000/א/23״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי הרב דוד

 ישראל 36 — גוש 3658, חלקה 383 בשלמותה.

ים י בנין לבנין הקי ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

מות עד 15%  לפי המסומן בתשריט; ב) העברת % בניה בין הקו

ות י כו עלו על 60%. כל שאר ז יה לא י י הבנ ז  בתנאי שסך כל אחו

ו לפי תכנית רח/1000/א. י ה ת הבניה י ראו הו  ו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 3.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5157, התשס״ג, עמי 1445.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות, ובמשרדי הועדה

ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ו (1 בנובמבר 2005)  כ״ט בתשרי התשס״

 רחמים מלול

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

בות  לתכנון ולבניה רחו

807 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל — גוש

 6185, חלקות 13—15, 17, 18, 20, 21, 129, 130 בשלמותן, ח״ח 19;

 גוש 6369, ח״ח 188.

י בשטח ו נ ד וחלוקה ללא שי חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

ד קרקע. עו י  הכולל של כל י

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 18.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5216, התשס״ג, עמי 3842.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ן גליס 9, פתח תקוה, ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

ז המרכז, קרית ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ  הממשלה, רמלה, רחי הרצל 91, טלי 9788444—08, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ו (6 בנובמבר 2005)  די בחשון התשס״

 לבנה אלונים

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית בר/מק/256. ו נ  בר/מק/4/256״, שי

ור ד בנימין, אז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

ה — גוש 4303, ח״ח 18, 50; גוש 4726, ח״ח 2; מגרש  התעשי

.1000 

ים י בנין למיתקנים הנדסי ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ת ומבנה שנאים: א) מקו בנין קדמי  כגון מאגר מים, חדר משאבו

 5 מי ל־0.0 מי; ב) מקו בנין צדדי 5 מי ל־0.0 מי.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 20.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3886.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

 לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי 9412991—

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  08, וכן במשרדי הועדה המחו

 קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ו (7 בנובמבר 2005)  הי בחשון התשס״

 עמי יפרח

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה שורקות

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  ולבניה טבריה ובמשרדי הו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ  הצפו

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/29/287״, שי

 ג/287, טה/מק/ג/14/287.

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/2/1482״,  מחו

י לתכנית ממ/825. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, רח׳

ם 12 — גוש 3832, חלקה 134 בשלמותה, ח״ח 71. י שנ  השו

ת התכנית: הקטנת קו בנין אחורי מ־3 מ׳ ראו  עיקרי הו

(לפי התשריט).  ל־2.10 מ׳

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ן גליס 9, פתח תקוה. ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח׳ בן צי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,  ולבניה מחו

 טל׳ 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ממ/מק/2/4100״,  מחו

י לתכנית ממ/במ/4100. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון — גוש 6725,

 חלקה 185 בשלמותה, ח״ח 183; גוש 7253, חלקות 6, 120—150

 בשלמותן, ח״ח 54, 75.

ד וחלוקה מחדש של חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

וי בנין; י בקו ו נ  מגרשי מגורים ללא הגדלת שטחם הכולל; ב) שי

. י ו נ י בהוראות הבי ו נ  ג) שי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ן גליס 9, פתח תקוה. ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח׳ בן צי

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,  ולבניה מחו

 טל׳ 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת + חלוקה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״חלוקת תכנית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות ממ/3/3112, י לתכני ו נ  מפורטת מס׳ ממ/מק/7/3112״, שי

 ממ/מק/6/3112.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  808 ילקוט הפרסו



ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (23 בנובמבר 2005)  כ״א בחשון התשס״

 בשיר עבד אלראזק

מית ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחו

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/1/14853״, בהתאם  הצפו

 לתכנית ג/14853.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רחי הקונגרס

י — גוש 16692, חלקות 48—56,51, 57 בשלמותן, ח״ח 9. נ ו י  הצ

ד וחלוקה מחדש של מגרשים חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

 והקצאת מגרשים.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

שע 47, עפולה, טלי 6520344—04. הו  לתכנון ולבניה עפולה, רחי י

ת י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים,  לתכנון ולבניה מחו

 נצרת עילית, טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ג/9776. ו נ  עפ/מק/1/9776״, שי

בות  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, הרחו

 שרת ודרור — גוש 16691, ח״ח 53, 75.

ת התכנית: הרחבת רחי שרת. ראו  עיקרי הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 29.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4042.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

הושע 47, עפולה, ת עפולה, רחי י י י ר  לתכנון ולבניה עי

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6520344—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 חביב פרץ

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה עפולה
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15011,

 חלקה 7 בשלמותה.

ת התכנית: א) הגדרת קו בנין צדי ל־0.0 מי ראו  עיקרי הו

ת קולונאדה י י בנ ב ו צו ים כך בפועל; ב) עי א קי ו  במקום בו ה

ם עיקריים: י תי נים כמו  בתוך קו בנין קדמי; ג) נתו

 מגורים ב 770 מ״ר.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/12/6847״, שי

ות ג/4/287, ג/6847, תמ״א 13. י  ג/287, ובהתאם לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 15001, חלקה 13

 בשלמותה, ח״ח 31.

זציה לקיים י קו בנין, לגלי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 בפועל.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555—

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בתשרי התשס״

ן הו זיגדו  אלי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

 ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק/

י לתכנית ג/12337. ו נ  1066״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16579,

 ח״ח 7.

י במספר ו נ י בקו בנין; ב) שי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ב ארכיטקטוני. צו עי י ו ו נ י בדבר בי ו נ שי ן ו גובה הבני  קומות ו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טלי 6459203—04. המתנגד

ת לתכנון י ז עדה המחו תו למשרדי הו א את העתק התנגדו י צ מ  י

ת 17000, לי ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 6508508—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ר הגלילית, ון, חצו  ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העלי

תו א את העתק התנגדו י מצ  טלי 6800077/8—04. המתנגד י

ז הצפון, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  למשרדי הועדה המחו

ת 17000, טלי 6508508 — 04. לי  קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עי

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (8 בנובמבר 2005)  וי בחשון התשס״

 דוד אברהם

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ות אלה: י  ולבניה גולן מופקדות תכנ

ן 43 מבנה  (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי גו/מק/תיקו

ות ג/6146, ג/12771, גב״מ 100. י י לתכנ ו נ  ציבור״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כנף — גוש 200000,

 חלקה 13.

ד וחלוקה מחדש בהסכמה חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ור לבניני י הקרקע, אז ד עו י י בשטח הכולל של י ו נ  ללא שי

י בגודל מגרש ו נ  ציבור, שטח ספורט ושטח דרך; ב) שי

נימלי ל־1.5 דונם.  מי

י ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי גו/מק/01/5600״, שי

 לתכנית ג/5600.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אודם — גוש 202011,

 חלקה 9.

ד וחלוקה של מגרשים. חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ת גולן, ת״ד 13, קצרין 12900, רי ו עצה אז  לתכנון ולבניה גולן, מו

תו א את העתק התנגדו י מצ  טלי 6969711/2 — 04. המתנגד י

ז הצפון, משרד ת לתכנון ולבניה מחו י ז  למשרדי הועדה המחו

לית 17511, טלי 6508508—04.  הפנים, קרית הממשלה, נצרת עי

ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בחשון התשס״

 אלי מלכה

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה גולן

 מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו

נה  מרחב תכנון מקומי קרית שמו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

נה מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי  ולבניה קרית שמו

ות ג/10271, ג/14212 שבתוקף. י י לתכנ ו נ  קש/מק/1539״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה, שכי

 בימת תל־חי — גוש 13143, ח״ח 1, 2, 38; גוש 13144, ח״ח 1;

 גוש 13461, חלקה 47, ח״ח 4, 8, 11, 45, 46, 48, 56; גוש 14012,

 ח״ח 1.

ת התכנית: ביטול סעיף 18, ג—7 בתקנון תכנית ראו  עיקרי הו

ה לפי יה תהי : הבנ י ו נ ב מבנים; להלן השי צו  ג/10271 בדבר עי

ם בתכנית ג/10271. י המאושרי ו נ  נספחי הבי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

נה 11019,  ולבניה קרית שמונה, רחי הרצל 37, ת״ד 1, קרית שמו

תו למשרדי גדו א את העתק התנ י מצ  טלי 6908454—04. המתנגד י

ז הצפון, משרד הפנים, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ת 17000, טלי 6508568—04. לי  קרית הממשלה, נצרת עי

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (31 באוקטובר 2005)  כ״ח בתשרי התשס״

 חיים ברביבאי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

נה  לתכנון ולבניה קרית שמו

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדה חוזרת של נספח בינוי מנחה +

 תקנון לתכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

י מנחה ו נ  לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקד מחדש נספח בי

 + תקנון ל״תכנית מפורטת מקומית מסי אג/מק/025/8260״,

י לתכנית מיתאר מטולה ג/8260. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה — גוש

 13213, חלקות 18, 19, 21; חלקות 52—66 (מספר חדש); חלקה 20

 (מספר ישן).

ד וחלוקה של מגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג/8260; ו נ  ללא הסכמה; ב) שי

ב צו עי י ו ו נ ת תכנית ג/8260 בדבר בי ראו י של הו ו נ  ג) שי

 אדריכלי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

810 



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה — גוש 16962,

 ח״ח 66.

ם י י בנין צדדי ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ימים בלבד. ר קו בנין של מבנים קי שו  מ־3 מי ל־2.70 מי; ב) אי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבנין י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ית די התכנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות  וכן כל הז

נים, למשרדי דעה זו בעיתו ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

ן, מית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, מגדל השעו  הועדה המקו

י 6772333 — 04. המתנגד ו  ת״ד 515, כפר תבור 15241, טלי רב קו

ת לתכנון י ז תו למשרדי הועדה המחו א את העתק התנגדו י צ מ  י

ת 17000, לי ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

 טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 צבי חקלאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון י ז ן ובמשרדי הועדה המחו ו  ולבניה הגליל העלי

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/022״, ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ג/3368. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אליעזר — גוש

 13986, ח״ח 1; מגרש 81 בשלמותו.

י קו בנין; ב) קביעת ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת למתן היתרי בניה. ראו  הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ון, ת״ד 90000, ראש פינה, טלי 6816372—04.  ולבניה הגליל העלי

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (19 באוקטובר 2005)  ט״ז בתשרי התשס״

 בני בן-מובחר

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ן ו  לתכנון ולבניה הגליל העלי

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה גלבוע ובמשרדי הועדה המחו

י ו נ ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק/76״, שי  הצפו

 לתכנית ג/9951.

ץ בית השיטה בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

 — גוש 23186, ח״ח 49, 50, 69, 70; גוש 23188, ח״ח 8.

ם בהוראות הבניה י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחי בניה ת בדבר מרו ראו י הו ו נ עדה המקומית; ב) שי  בסמכות הו

וחד. ד מגורים מי עו י נימלי בקרקע בי י בגודל מגרש מי ו נ שי  ו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה הגלבוע, ד״נ הגלבוע, טלי 6533237—04. העתק

ת לתכנון ולבניה י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ג/7667. ו נ  ג/גל/מק/28״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גלבוע — גוש 17095,

 ח״ח 1; גוש 17096, ח״ח 1, 4; גוש 17111, ח״ח 17.

י בקו בנין הקבוע בהוראות ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בניה מותרים בין ז  תכנית ג/7667 מאושרת; ב) העברת אחו

י הבניה של 144% כקבוע ז ת בלי לשנות את סך כל אחו מו  הקו

 בהוראות תכנית ג/7667 מאושרת.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 9.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5254, התשס״ד, עמי 1282.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה הגלבוע, ד״נ הגלבוע, טלי 6533237—04, ובמשרדי

ז הצפון, ת״ד 595, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ז התשס״ה (3 באוגוסט 2005)  כ״ז בתמו

 דניאל עטר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה גלבוע

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן והבניה,  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מסי מק/גמ/303/7883״.

811 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ת לתכנון י ז  ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחו

ן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ז הצפו  ולבניה מחו

ות ג/1933 וג/6967. י י לתכנ ו נ  שג/מק/20/04״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שעב — גוש 19731,

 ח״ח 9; גוש 19783, ח״ח 116 דרך.

י בנין ו ת בדבר קו ראו י הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ות בניה. לגבי בניה י כו י בז ו נ ימת בלבד, ללא שי  לגבי בניה קי

י בנין בהתאם ו ת קו ראו לו הו חו  חדשה/תוספות בניה במגרש י

ות ג/1933 וג/6967 מאושרות. י  לתכנ

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה שפלת הגליל, טמרה, ת״ד 377, טלי 9942121—04. העתק

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו א למשרדי הו צ מ ו ת י  ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 י״ח באב התשס״ה (23 באוגוסט 2005)

 סמיר והבה

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

 מחוז הדרום

ד  מרחב תכנון מקומי אשדו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות 3/מק/2011, 3/מק/2062, 3/מק/ י י לתכנ ו נ  3/מק/2159״, שי

 2125 ו־3/130/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י״ב,

י 13, 14, ן 7, 9, רחי כיכר השבטים 3, רחי שבט לו  רחי חשו

ם) — גוש 2015, י י ג ו ז ־  רחי כסלו 11—33, 61—101 (רק מספרים אי

 ח״ח 11; גוש 2016, ח״ח 22; גוש 2020, ח״ח 30; גוש 2021,

 ח״ח 6; מגרשים 2062, 2087, 2088, 2097, 2104; שטח התכנית:

 22.887 דונם.

ות בניה שלא נוצלו י כו ת התכנית: העברת ז ראו  עיקרי הו

 ממגרשים 2062, 2088, 2097, 2104 למגרש 2087 תוך כדי קביעת

י חלוקת שטחי הבניה, בלי ו נ י מתאימות: א) שי ו נ ת בי ו חי  הנ

די העברת  לשנות את סך כל השטח המותר לבניה בתכנית על י

 יתרת שטחים שלא נוצלו במגרשים 2062, 2088, 2097, 2104

ת ו חי י למגרש 2087 הכולל הנ ו נ  למגרש 2087; ב) צירוף נספח בי

נים, גובהם ופיתוח השטח.  בנוגע להעמדת הבני

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 7.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5372, התשס״ה, עמי 1803.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

 מסי חא/מק/14/2004״.

ו — גוש י ז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גשר ה

 19009, חלקות 1—10, 11—15, 17—20, 22—24, 29, 30 בשלמותן,

 ח״ח 3, 6—9, 26,16—28; גוש 19010, ח״ח 16, 17.

ית מבנה ת לבני ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

רים בשכונה או מבנה עזר באזור המגו / ית מחסן ו י  חניה ולבנ

ות הבניה. י כו , ללא תוספת בז ו י ב גשר הז ישו  הקהילתית בי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 31.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2875.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ אשרת 25205, טלי 9879610—04,

ז הצפון, דרך ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

לית 17511, טלי 6508503—04, וכל  קרית הממשלה, נצרת עי

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 יהודה שביט

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חבל אשר

זרעאלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי יה התשכ״ה—1965, בדבר אישו  והבנ

י לתכנית 12140. ו נ  מק/יז/01/12140״, שי

גב — גוש 11485, ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הי

 חלקה 22 בשלמותה.

י בנין במשק 21 ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם בנחלה  ביוגב; ב) הקלה במספר מבני המגורים המותרי

 מ־3 יח״ד בשני מבנים נפרדים ל־3 יח״ד ב־3 מבנים נפרדים;

י במרחקים ממבני מגורים למבני משק. ו נ  ג) שי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 24.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3890.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

רית עמק יזרעאל, ו עצה אז  לתכנון ולבניה יזרעאלים, מו

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6520038—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ו (6 בנובמבר 2005)  די בחשון התשס״

 שמואל לנקרי

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

זרעאלים  לתכנון ולבניה י

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

812 



 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכניות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 5/במ/185, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מסי 5/מק/2339״, שי

 5/מק/2093, 5/מק/2085.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי רמות

 די — גוש 38348 (בהסדר); גוש 38349 (בהסדר); גוש 38351

 (בהסדר); גוש 38390 (בהסדר); גוש 38391 (בהסדר); גוש

 38392 (בהסדר).

ת בדבר י י בהוראות התכנ ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ת לגגות וגדרות. ו חי ב אדריכלי תוך קביעת הנ צו עי י ו ו נ  בי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 28.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 2892.

י לתכנית 5/מק/2266. ו נ  (2) ״תכנית מסי 5/מק/2341״, שי

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נ

 מנחם, רחי המלכים 10 — גוש 38175, חלקה 82; גוש 38405,

 ח״ח 19.

י נקודתי בקו בנין צדי. ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3895.

י לתכנית 5/במ/206. ו נ  (3) ״תכנית מסי 5/מק/2346״, שי

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נ

ת ישראל 46, 49, 57 — גוש 38193 רו  זאב פלח 6, רחי או

 (בהסדר).

ת התכנית: א) הגדלת תכסית מ־150 מ״ר ראו  עיקרי הו

 ל־235 מ״ר במגרש 274, 210 מ״ר במגרשים 3061, 3081;

י בנין ו ם 3 מי במקום 5 מי ובקו י רי וי בנין אחו י בקו ו נ  ב) שי

ים מ־3 מי ל־2.70 מי בכל המגרשים.  צדדי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 22.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3648.

י לתכנית 5/במ/198. ו נ  (4) ״תכנית מסי 5/מק/2356״, שי

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נ

 זאב פלח 7 — גוש 38266 (בהסדר).

ת התכנית: א) הגדלת תכסית מ־185 מ״ר ראו  עיקרי הו

י בסך כל השטח המותר לבניה בשתי ו נ  ל־235 מ״ר ללא שי

רי מ־5 מי ל־3 מי במגרש י בקו בנין אחו ו נ  הקומות; ב) שי

 מסי 143.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 21.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3893.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין, ת״ד 15, באר שבע,

ת ין בהן בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 6463807—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 יעקב טרנר

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ ז הדרום, וכל מעו  ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ו (22 בנובמבר 2005)  כי בחשון התשס״

 צבי צילקר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ד  לתכנון ולבניה אשדו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה אשקלון ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ז הדרום מופקדות תכנ  מחו

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/2153״, שי

.4/106/03/4 ,31/106/03/4 ,106/03/4 

ה ור תעשי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, אז

ה 23 — גוש 1220, חלקה 61.  צפוני, שדי התעשי

י בניה במגרש ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ות המותרות;  לתעשיה; ב) הוספת תחנת דלק לתכלי

 ג) קביעת קו בנין קדמי 0 לגגון לתחנת תדלוק במקום

 8 מי; ד) הוספת תכלית תחנת דלק מדרגה אי לאזור

י ו נ שי י קו בנין אחורי מ־10 מי ל־9 מי, ו ו נ  תעשיה; ה) שי

 בקו בנין צדדי מ־5 מי ל־4 מי.

י לתכנית מיתאר ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/2167״, שי

.40/101/02/4 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי נאות

וה שלום והלביאה — גוש 1297, ו בות נ  אשקלון, הרחו

V מתכנית I ,חלקות 15,13, ח״ח 21,20,17,16; מגרשים טי, יי 

.40/101/02/4 

ד וחלוקה של מגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בנין; ג) הגדלת מגרש מסי יי ו י בקו ו נ V; ב) שי I טי, יי 

תו עוד שטח לבניני ציבור על חשבון מגרש מסי טי באו י  בי

; סך כל V I רי פתוח סמוך מסי ד ועל חשבון שטח ציבו עו י  י

. י ו נ ם ללא שי די עו י  שטח הי

ין בתכניות, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון,

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6792366—08. העתק ההתנגדו

ז הדרום, קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 רחי התקוה 4, באר שבע, טלי 6263784 — 08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (2 בנובמבר 2005)  לי בתשרי התשס״

 רוני מהצרי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון

813 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ת אחרונות, באר שבע, טלי 6230966— עו די  רחי קק״ל 139, בית י

.08 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 עמיר ריטוב

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ם י נ  לתכנון ולבניה שמעו

ת ו ת מו  הודעות לפי חוק הצהרו

 בבית המשפט לעניני משפחה לירושלים

 תיק 42490/05

, ו 965  בענין: חוק הירושה, התשכ״ה-

ם בן סלימאן, י ח חי ו  ובענין: המנ

״ד יצחק  והמבקשים: שושנה צארום ואחרים, ע״י ב״כ עו

ד 4, ירושלים.  מינא, מרחי שמואל הנגי

 הודעה

נתתי דעתי לשנת לידתו של נתי בבקשה, ו י  לאחר שעי

י נעתר ץ המשפטי לממשלה, אנ ע ו י  הנעדר, ולעמדת בא כוח ה

ד שנת לי , י נאי ם בן סלימאן י י תו של חי ר על מו  לבקשה, ומצהי

ן הקבוע מבוטל. ו  1871. הדי

 מנחם הכהן, שופט

זות תל אביב והמרכז  בבית המשפט לעניני משפחה למחו

 תיק 106041/05

ות, התשל״ח—1978, ת מו  בענין: חוק הצהרו

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

 והמבקש: יוסף (יואכים) באום, ת״ז 002231975, מרחי חנה

 22, חיפה, ע״י ב״כ עו״ד ראובן פניו, מרחי הרצל 15, חיפה, טלי

 04-8667814, פקס׳ 04-8626107.

 הודעה

ני ע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעני דו י י ו  להו

ב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותם ות תל אבי ז  משפחה למחו

 של הנספים המפורטים להלן ומשערים שהם מתו.

זה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:  ו

 1) חיה הדסה פלדמן:

 אזרחית פולין, נולדה בשנת 888ו בעיירה יאנוב שליד

יוסף באים. להוריה היתה בת  פינסק בפולין להוריה רחל ו

ה מי לידת שנת 899ו. התגוררה כל י  נוספת בשם ליבה י

 בעיירה יאנוב. נישאה בשנת 909ו לאברהם מאיר פלדמן.

 היתה עקרת בית שגידלה 4 ילדים: מלכה פלדמן שנפטרה

 בישראל בשנת 2002, אריה פלדמן שנפטר בישראל בשנת

ם. 2 ילדים: שמואל פלדמן  987ו; שניהם נפטרו בלא צאצאי

) נספו 9ו נה פלדמן(נולדה בשנת 6ו די ) ו 9ו  (נולד בשנת 4ו

א נספתה בשואה בשנת 942ו בגיל י  בשואה בטרם נישאו. ה

 משוער 54.

נה  מרחב תכנון מקומי דימו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו נה ובמשרדי הו  ולבניה דימו

ז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי 25/מק/  מחו

י לתכנית 11/106/03/25 וביטול תכנית 121/תח/25. ו נ  1040״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה.

י בנין במגרש 1000 ו י בקו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ה דרומי ליד מתכת ור תעשי  (איחוד מגרשים 115, 116, 117) אז

 סדום.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה דימונה, ת״ד 1, דימונה, טלי 6563182 — 08. העתק

ת לתכנון ולבניה י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  ההתנגדו

ז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טלי 6263799 — 08.  מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 כ״ו באדר אי התשס״ה (7 במרס 2005)

ר כהן  מאי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

נה  לתכנון ולבניה דימו

ים נ  מרחב תכנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ות אלה: י נים מופקדות תכנ  ולבניה שמעו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2072״, שי

.8/236/03/7 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב תפרח — גוש

 100243, חלקה 3; מגרש 22.

י בנין בקטע מהמבנה ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 עד 2.64 מי במקום 3 מי.

י לתכנית 7/במ/ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2508״, שי

.164 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לקייה, שכי 8;

 מגרש 160.

ת התכנית: הסדרת קו בנין צדדי בהתאם ראו  עיקרי הו

ימת בשטח במקום 3 מי לפי תכנית מאושרת לקו  לבניה קי

 בנין 0.65 מי ו־0.25 מי (מדרגות) בגבול עם מגרש 159.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה זו ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  להגיש התנגדות בתוך חו

נים, מית לתכנון ולבניה שמעו  ברשומות, למשרדי הועדה המקו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  814 ילקוט הפרסו



ו הרגיל: פולין. רי  מקום מגו

ע האחרון: וולקוםיבק. דו ו הי רי  מקום מגו

 אזרחותו: פולנית.

ע דו י - גויס בתאריך בלתי י יל בצבא הפולנ  התעסקותו: חי

 בשנת 1936 ולא חזר, למשפחתו נמסר כי נספה בשואה.

ים ן בחי י ה הנספה עדי ע לאחרונה שבו נראה הי דו  התאריך הי

 והמקום שבו נמצא: בשנת 1936, בפולין.

בות של בני משפחתו הקרובים ביותר: מיכאל ת והכתו  השמו

. ץ י ו  שמחה חילר, המבקש, ציריך, שו

ת על הנספה הנ״ל, מתבקש בזה עו די  כל מי שיש לו י

גות דיפלומטית או  להמציאן לבית המשפט או לכל נצי

נת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם  קונסולרית של מדי

צב לפני בית י תי ת י ו צה להתנגד להצהרת המו ן, הרו י ני  מעו

, ינמק את התנגדותו די בא כוחו, ו  המשפט, אם בעצמו ואם על י

 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

נת דעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדי  ימסור הו

יתן בית המשפט  ישראל, שבה יפרט ההתנגדות, שאם לא כן י

ו.  החלטה כטוב בעיני

 יפעת קליין

 מזכירת בית המשפט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2135/05

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

 ובענין פירוק חברת א.ש.ע.ל בע״מ, ח״פ 51-229435-6,

 והמבקשים: אמגיד מוחתסב ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד תאבת

ם 91000. רושלי  מונעם, מרח׳ חבצלת 12א, ת״ד 32337, י

ום 17.5.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 18.1.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 17.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 16.1.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 תאבת מונעם, עו״ד

 בא כוח המבקשים

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2221/05

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

 ובענין פירוק עמותת שבח אבנר וחנה, ע״ר 58-037049-2,

 2) שמואל פלדמן:

ה הדסה ואברהם פלדמן, אזרח פולין נולד בשנת 1914  בן חי

 בעיירה יאנוב שליד פינסק בפולין, שירת בצבא הפולני בין

א רווק.  השנים 1937-1935. נספה בשואה בשנת 1942 כשהו

ו אריה פלדמן הגיע לארץ ו נספו אף הם בשואה. אחי י ר  הו

תו אחו  ישראל בשנת 1932 ונפטר בישראל בשנת 1987 ו

 מלכה פלדמן(לימים שוורצמן) הגיעה לארץ ישראל בשנת

 1936 ונפטרה בשנת 2002.

 3) דינה פלדמן:

 בת חיה הדסה ואברהם פלדמן אזרחית פולין, נולדה בשנת

רה של תו הצעי ב שליד פינסק. אחו ו אנ  1916 בעיירה י

 שמואל פלדמן שנספה בשואה ושל אריה פלדמן שנפטר

ורצמן שנפטרה בישראל בשנת  בישראל ב-1987 ומלכה שו

ה ביאנוב. נספתה בשואה בשנת י  2002. התגוררה כל חי

ה נספו אף הם בשואה. רי  1942 בטרם נישאה. הו

נהרד באום: י  4) מי

 אזרח גרמניה, נולד בעיירה פורס טנאו בגרמניה בשנת 1922.

ו ליבה וארתור באום. י ר  בגיל 5 עבר להתגורר בברלין עם הו

ה בית מלאכה לתפירת בגדים בברלין. בין ו ארתור הי  לאבי

 השנים 1943-1938 עבד בברלין בבית חרושת סודי, כנראה

א רווק. ץ בשנת 1943 כשהו י ו שו  לנשק. נספה באו

 5) זנטה באום:

 אזרחית גרמניה נולדה בעיירה פורסטנאו בגרמניה בשנת

ה ליבה וארתור רי  1923. מגיל 4 התגוררה בברלין עם הו

ה בית מלאכה לתפירת בגדים  באום. לאביה ארתור הי

 בברלין. נישאה כנראה לאדם בשם פינקוס לאחר שנת

ם.  1940. נספתה בריגה בשנת 1942 בלא שהשאירה צאצאי

ת על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה עו די  כל מי שיש לו י

גות דיפלומטית או  להמציאן לבית המשפט או לכל נצי

נת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם  קונסולרית של מדי

צב לפני בית י תי ת י ו צה להתנגד להצהרת המו ן, הרו י ני  מעו

, ינמק את התנגדותו די בא כוחו, ו  המשפט, אם בעצמו ואם על י

 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

נת דעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדי  ימסור הו

יתן בית המשפט  ישראל, שבה יפרט ההתנגדות, שאם לא כן י

. ו ני  החלטה כטוב בעי

 יפעת קליין

 מזכירת בית המשפט

ות תל אביב והמרכז ז  בבית המשפט לעניני משפחה למחו

 תיק 107290/05

ות, התשל״ח-1978, ת מו  בענין: חוק הצהרו

אה אברהם תו של נספה שנות השו  ובענין: הצהרת מו

 חילר,

 והמבקש: מיכאל שמחה חילר, ת״ז 319314555, ציריך,

. ץ י ו  שו

 הודעה

ני ע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעני דו י י ו  להו

תו של ר על מו ות תל אביב, בבקשה להצהי ז  משפחה למחו

אה אברהם חילר. ות השו  נספה שנ

רו של הנספה הנ״ל לפי הצהרת המבקש: או זה תי  ו

 תאריך לידתו ומקום לידתו: בשנת 1917, בעיר וולקוביסק,

 פולין.

815 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ום 21.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בירושלים לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 6.2.2006 בשעה 10.00.

צה לתמוך רה הרו  כל נושה או משתתף של העמותה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

מי עבודה חר משבעה י או ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2225/05

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

 ובענין פירוק עמותת המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים,

 ע״ר 58-007192-6,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 21.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בירושלים לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 6.2.2006 בשעה 10.30.

צה לתמוך רה הרו  כל נושה או משתתף של העמותה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

מי עבודה חר משבעה י או ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2226/05

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

 ובענין פירוק העמותה מוסדות תורה דמשק אליעזר ע״ש רבי

 אליעזר בן אברהם ז״ל, ע״ר 58-013698-4,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 21.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בירושלים לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 6.2.2006 בשעה 10.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2223/05

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

יתא - מכון תורני וכולל אברכים, רי  ובענין פירוק עמותת או

 ע״ר 58-015535-6,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 21.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בירושלים לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 6.2.2006 בשעה 10.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2224/05

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

 ובענין פירוק עמותת אוצר יוסף רב חסד, ע״ר 58-002870-2,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  816 ילקוט הפרסו



ום 2.5.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 6.2.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו  שימסור למבקשות הודעה על רצ

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 8.30  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא י

ום 5.2.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  דוד מימון, עו

 בא כוח המבקשות

יפו י בתל־אביב- ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1707/05

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

 ובענין פירוק החברה אקוודוקט שיווק(1990) בע״מ,

״ד תומר גלילי, מרח׳  והמבקש: מרדכי פינטו, ע״י ב״כ עו

 עזרא 4, רחובות 76200.

ום 14.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 27.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 10.30 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.12.12.2005 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  תומר גלילי, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1853/05

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

 ובענין פירוק חברת אליעזרוב ראובן ובניו יהלומים בע״מ,

 והמבקשים: ועד בעלי החוב (הנושים) של חברת אליעזרוב

ם בע״מ, אילן ברבי, ת״ז 58695289, יצחק מי הלו ו י י  ראובן ובנ

 הוד, ת״ז 007793581, שלמה אנג׳ל, ת״ז 024916470, הרצל סיטון,

״ד חגי  ת״ז 004840377, אביגדור קצב, ת״ז 051081388, ע״י ב״כ עו

״ד ל׳ כהן, אשלגי, פישר, רח׳ מנחם בגין 7,  אשלגי, ממשרד עו

 רמת גן 52521.
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ום 21.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בירושלים לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 6.2.2006 בשעה 10.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 6330/05

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

ות בע״מ, ח״פ י ו  ובענין פירוק חברת הפי הומלי - רשת חנ

,51-161691-4 

״ד רונן כהן  והמבקשים: עופר לבנון ואחרים, ע״י ב״כ עו

אבה 6, ו אביבית גל-און, מסמטת בית השו א / י סלמן ו ז או עו /  ו

 תל אביב 65814, טל׳ 03-5609393, פקס׳ 03-5607176.

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט

י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת ז  המחו

ום 9.1.2006 ושב בדין בי  פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 בשעה 9.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם ו אוחר מי דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

.1.1.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רונן כהן, עו״ד

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1485/05

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

ות בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת עמיד (עסגד) תעשי

,51-337203-7 

ת אטיאה, ת״ז 52926748; 2. אגנסה די הו  והמבקשות: 1. י

 טרכטמן, ת״ז 317211308; 3. אליזבטה שפריצקי, ת״ז 309159895;

ת 7/14, ת״ד  כולם ע״י ב״כ עו״ד דוד מימון, מרח׳ כיכר העצמאו

 1700, נתניה, טל׳ 09-8629592, פקס׳ 09-8329166.

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 12.30 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.25.1.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נריה כהן, עו״ד

 באת כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1977/05

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

 ובענין פירוק חברת לב האוניברסיטה קייטרינג בע״מ, ח״פ

,51-148517-9 

דו אקרמן, מרח׳  והמבקשת: ציפורה אזהרי, ע״י ב״כ עו״ד עי

 תובל 32, רמת גן.

ום 11.10.2005 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 1.2.2006 בשעה 8.30.  בדין בי

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 25.1.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  עידו אקרמן, עו

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1997/05

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

 ובענין פירוק עמותת אנחנו פה - העמותה הבין לאומית של

 ילדים ניצולי שואה, ע״ר 58-037393-4,

רית כנרי, מרח׳ ״ד מי ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 19.10.2005 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת י בתל אביב לפרק את העמו ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 7.2.2005 בשעה 8.30.  בדין בי

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו

ום 31.8.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 16.1.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 8.30 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 9.1.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  חגי אשלגי, עו

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1948/05

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

 ובענין פירוק חברת ב.ס.ר הנדסה ותכנון בע״מ,

״ד  והמבקשת: קרן השתלמות למהנדסים בע״מ, ע״י ב״כ עו

, ״ד בלושטיין, קוגן, בר־קהן ושות׳  גדיאל בלושטיין, ממשרד עו

0 3  רח׳ יגאל אלון 114, תל אביב 67443, טל׳ 03-6962999, פקס׳ -

.6966191 

ום 29.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 31.1.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 17.00  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 24.1.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גדיאל בלושטיין, עו״ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1959/05

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

 ובענין פירוק חברת טכניקל נטוורקס בע״מ,

״ד נריה כהן, משד׳ בן ן זיגדון, ע״י ב״כ עו  והמבקש: אדמו

ן 94, תל אביב, טל׳ 03-5244252. ו  גורי

ום 2.10.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 1.2.2006 בשעה 8.30.
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צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 10.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.6.2.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אילן שביט, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2082/05

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

 ובענין פירוק חברת הג׳ונגל של אלי 1998 פרדסיה בע״מ,

דה לפירוקים, כינוס נכסים ופש״ר אגף חי  והמבקשת: הי

ו א / ״ד יעקב כהן ו  מס הכנסה - פקיד שומה נתניה, ע״י ב״כ עו

ו א / ו קובי שאופר ו א / י רנצלר ו ו מז א / ץ ו בי נו  אירית כהן רבי

 אריק שמיר, מדרך מנחם בגין 55, תל אביב, טל׳ 03-5656280,

 פקס׳ 03-5656451.

ום 15.11.2005 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 15.2.2006 בשעה 8.30.  בדין בי

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 7.2.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אריק שמיר, עו

 בא כוח המבקשת

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 616/05

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

ו בע״מ,  ובענין פירוק חברת סל פור י

י כוח בתיק המשפט, ו פ י  והמבקשים: עובדי החברה, לפי י

ו ש״א א / ן ו י ו ג׳ הורנשנטי א / ן ו י ״ד נ׳ הורנשטי  ע״י ב״כ עו

ן, מרח׳ אבן גבירול 121, ת״ד 22242, תל אביב, טל׳ י  הורנשטי

 03-5220010, פקס׳ 03-5270519.

ום 13.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 21.2.2006 בשעה 9.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רית כנרי, עו״ד  מי

 באת כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2037/05

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

 ובענין פירוק חברת פלקובי חברה לבניין והשקעות בע״מ,

 והמבקש: דניאל בן יצחק, ע״י ב״כ עו״ד צבי מורג, מרח׳

0 3  דיזנגוף 30, תל אביב 64332, טל׳ 03-5284518, פקס׳ -

.6292616 

ום 2.11.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 1.3.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 16.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.21.2.2006 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  צבי מורג, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2060/05

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

זום) י  ובענין פירוק חברת מימוש פרוייקטים (ס.ד. פיתוח ו

 בע״מ, ח״פ 51-140735-5,

 והמבקש: שמואל סגל, ת״ז 02662088, באמצעות ב״כ עו״ד

, מרח׳ לינקולן ם צדוק ושות׳ י ״ד חי  אילן שביט, ממשרד עו

 20, תל אביב 67134, טל׳ 03-6254000, פקס׳ 03-6254040,

.genera l@zadokco .co . i l 

ום 8.11.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 13.2.2006 בשעה 8.30.

819 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו
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דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

עד ם לפני מו מי  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל עד 7 י

ון.  הדי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  הראל הכהן, עו

 בא כוח המבקשות

י בחיפה ז  בית המשפט המחו

 תיק אזרחי 835/05

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

דיה חברה לבניה והשקעות בע״מ, ו  ובענין פירוק חברת שו

״ד ה דרור, ע״י ב״כ עו נחמי  והמבקשים: שלומית בר דרור ו

, רח׳ ״ד זילר, הרצוג, פוקס, נאמן ושות׳  דוד זילר, ממשרד עו

יצמן 4, תל אביב 64329.  ו

ום 28.9.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 2.1.2006 בשעה 9.10.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 12.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 26.12.2005.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דוד זילר, עו״ד

 בא כוח המבקשים

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 857/05

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

 ובענין פירוק חברת ש׳ אלסטר בע״מ, ח״פ 51-055768-9,

 והמבקש: משרד האוצר, רשות המסים מכס ומע״מ,

נית ״ד רו נוסים וגביה קשה, ע״י ב״כ עו דה לפירוקים כי חי  הי

ו חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית א / ו יעל נוה ו א ו ן / י ז  רו

 הממשלה, רמלה 72430, טל׳ 08-9788042, פקס׳ 08-9788060.

ום 9.10.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 31.1.2006 בשעה 9.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 10.2.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד ין, עו  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 650/05

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

ץ לספנות בע״מ, ח״פ עו  ובענין פירוק חברת גלבוע שירותי י

,51-077203-1 

ו בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אסף ביגר,  והמבקשת: יעקב לב ובני

, רח׳ יצחק שדה 17, תל אביב  ממשרד עמית פולק מטלון ושות׳

.67775 

ום 25.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 3.1.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 16.00  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 20.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אסף ביגר, עו״ד

 בא כוח המבקשת

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 794/05

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

 ובענין פירוק סופר רמת אשכול בע״מ, ח״פ 51-268105-7,

״ד י ורובינה אבקסיס, ע״י ב״כ עו  והמבקשות: עופרה לו

 הראל הכהן, מרח׳ דוד פינסקי 5, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט

כי בקשת י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המחו

ום 2.1.2006 ושב בדין בי  פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 בשעה 9.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשות הו
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ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

מי אוחר משבעה י  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  עבודה לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יניב אינסל, עו״ד

 בא כוח המבקשת

י בבאר שבע ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 6404/05

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

זכוכית ום ו ני  ובענין פירוק חברת יפרח יעקב - עבודות אלומי

 בע״מ,

״ד ו עו א / ״ד גיא אבני ו ר זמיר, ע״י ב״כ עו  והמבקש: מאי

״ד יצחק גדעונין, ו עו א / ״ד שרון סויסה, ו ו עו א / ץ ו  נילי ש

יד י רושלים 1, ת״ד 414, נתיבות, טלפקס׳ 08-9948200, נ  מרח׳ י

.054-4645499 

ום 2.10.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 2.1.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

מי עבודה חר משבעה י או ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיא אבני, עו״ד

 בא כוח המבקש

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 רהיטי ביאליק בע״מ

(51-242511 -  (ח״פ 7

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 13.1.2006, בשעה 9.00, במשרדה של המפרקת,  תתכנס בי

ם 1, מורשת, לשם הגשת דוח רושלי רי וינברגר, רח׳ י  עו״ד מי

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

רי וינברגר, עו״ד, מפרקת  מי

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 12.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.24.1.2006 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חגית איגרמן, עו״ד

 באת כוח המבקש

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 902/05

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

 ובענין פירוק חברת אוניברסם מ.א.(2002) בע״מ,

 והמבקשים: טטיאנה גאבר, אלכסנדר גבוזר, סופיה

ינר, ילנה זברזין, אנג׳ליקה י  גרויספירר, מרינה דניסוק, סבטלנה ו

נה קיאושן, לריסה קרק וגליה שיפ,  זולוטריוב, אילנה טויב, אי

ן רו  ע״י ב״כ עו״ד אילן גורביץ, ממשרד אבני הרצוג שועלי ישו

נות הסיטי, שד׳ פלי״ם 2, , בנין ברוש, חלו ץ׳ ושות׳  את גורבי

 חיפה 33095.

ום 1.11.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 19.2.2006 בשעה 9.15.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 1.1.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד , עו ץ׳  אילן גורבי

 בא כוח המבקשים

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 905/05

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

 ובענין פירוק חברת לוקי ביצוע פרויקטים 1989 בע״מ,

יטה בע״מ, ח״פ 51-204880-2, ע״י ב״כ ו רו  והמבקשת: ו

ו שי מילוא, מרח׳ דניאל פריש 3, תל אביב, א / ״ד יניב אינסל ו  עו

 טל׳ 03-6911830, פקס׳ 03-6911831.

ום 2.11.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 27.2.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

821 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 פרקו ים ספנות(1997) בע״מ

 (ח״פ 51-249302-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ם ום 25.1.2006, בשעה 13.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

ז 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי י י  של החברה, רח׳ סטפן ו

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 איתמר שטרנברג, עו״ד, מפרק

 ממפיס יבוא ושווק בע״מ

 (ח״פ 51-170449-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 31.1.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, משה בנימין,  תתכנס בי

 רח׳ גרינברג 26, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 משה בנימין, מפרק

 א. ש. בנייני היובל בנייה והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-262594-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 8.11.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 חגי פרנקל, ת״ז 028582575, למפרק החברה.

 חגי פרנקל, מפרק

 נכסי זבולון בן יעקב בגוש 3946 בע״מ

 (ח״פ 51-026953-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 24.10.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ז׳יטניצקי, ן ולמנות את שמעו  החלטה לפרק את החברה מרצו

 ת״ז 051821882, מרח׳ יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.
ן ז׳יטניצקי, מפרק  שמעו

 טופ קיד בע״מ

 (ח״פ 51-190279-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ם ו נואר 2006, בשעה 15.00, או בתוך 30 י ום 15 בי  תתכנס בי

דעה זו, לפי המאוחר, במשרדו של המפרק, ברח׳ ם פרסום הו ו  מי

 פנקס 45, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 פנחס לוסקי, מפרק

 יצחק רביד, רו״ח

 (ח״פ 51-323517)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 23.1.2006, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

די דורון, רח׳ ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח  עו״ד או

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

די דורון, עו״ד, מפרק  או

 אילן בר יוסף - משרד עורכי דין

 (ח״פ 51-329504-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

״ד ום 24.1.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, עו  הנ״ל תתכנס בי

 אילן בר יוסף, שד׳ לכיש 15/17, קרית גת, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 אילן בר יוסף, עו״ד, מפרק

 סימרינס בע״מ

 (ח״פ 51-275465-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ם ום 25.1.2006, בשעה 10.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

ז 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי י י  של החברה, רח׳ סטפן ו

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.
 איתמר שטרנברג, עו״ד, מפרק

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  822 ילקוט הפרסו



ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עובד ששון, מפרק

 המעון ברחי יהושע בן נון 4 בע״מ

(51-017111 -  (ח״פ 9

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 30.10.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

שע הו ן ולמנות את אדית קנדלר, מרח׳ י  לפרק את החברה מרצו

 בן נון 4, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

ת קנדלר, מפרקת  אדי

 ד.ש. לונדון ניהול ואחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-213465-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 14.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את דורון לונדון, מרח׳  החלטה לפרק את החברה מרצו

ים, למפרק החברה.  אלישבע קפלן 22, קרית חי

 דורון לונדון, מפרק

 סי.טי.ס. (ישראל) הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-132149-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 27.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את סברין רוזנקרנץ,  החלטה לפרק את החברה מרצו

 למפרק החברה.
זנקרנץ, מפרק  סברין רו

 ביט.קום - סוכנות לביטוח חיים (2000) בע״מ

 (ח״פ 51-297319-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 1.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עקיבא ארבל, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 009347931, מרח׳ סמדר 6, הרצליה, למפרק החברה.

ן זייטניצקי, רו״ח  שמעו

 בא כוח החברה

 ש.ד.י. - שדותי רכב ייחודיים בע״מ

 (ח״פ 51-264874-2)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 1.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עקיבא ארבל, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 009347931, מרח׳ סמדר 6, הרצליה, למפרק החברה.

ן זייטניצקי, רו״ח  שמעו

 בא כוח החברה

 קופונט אקספרס בע״מ

 (ח״פ 51-256477-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 1.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עקיבא ארבל, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 009347931, מרח׳ סמדר 6, הרצליה, למפרק החברה.

ן זייטניצקי, רו״ח  שמעו

 בא כוח החברה

 קיוקום מחשבים בע״מ

 (ח״פ 51-284845-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 23.11.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עובד ששון, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

, מרכז עזריאלי 1, תל ״ד יגאל ארנון ושות׳  59797092, ממשרד עו

 אביב, למפרק החברה.

823 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



רי שטאנג, מרח׳ משה ן ולמנות את או  לפרק את החברה מרצו

 שרת 15, הרצליה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אורי שטאנג, מפרק

 י.ס.מ.א חברה לנאמנות

(51-170342 -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 321 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית בכתב של

ום 23.11.2004 ובהתאם להוראות בסעיף  החברה, שהתקבלה בי

צהר על זאת לאחר שהו  76 לחוק החברות, התשנ״ט-1999, ו

כולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים,  י

ן חדת בדבר פירוק החברה מרצו ו  התקבלה פה אחד החלטה מי

ורם סמואל, משד׳ רוטשילד 138, תל ״ד י ו של עו י ו נ י  ובדבר מ

 אביב, למפרק החברה.

 יורם סמואל, עו״ד, מפרק

 י.ר.נ. - חברת נאמנות בע״מ

 (ח״פ 176637-0- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 17.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד סימון פלוקיגר, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

, ״ד י׳ ריכטר, הרצברג, יוגב, סיון ושות׳  323230920, ממשרד עו

 רח׳ אגריפס 42, ירושלים, טל׳ 02-6247141, פקס׳ 02-6247144,

 למפרק החברה.

 סימון פלוקיגר, עו״ד, מפרק

 סנד 2 פון בע״מ

 (ח״פ 290647-0- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד דוד צורי, מרח׳ דרך  לפרק את החברה מרצו

ן 48540, למפרק החברה. ת 12, ראש העי ו נ ו י צ  ה

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 מיקף השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-237396-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 27.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את יורן קפון, למפרק החברה.  לפרק את החברה מרצו

 יורן קפון, מפרק

 אגודת חסידי ביאלא ״קדושת יעקב״

(58-003521 -  (ע״ר 0

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 1.8.2005, התקבלה החלטה תה הנ״ל, שהתכנסה בי  של העמו

ן ולמנות את עו״ד מאיר פרקש, מרח׳ תה מרצו  לפרק את העמו

רושלים 91079, למפרק העמותה. ן 9, ת״ד 7990, י  אוסישקי

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ר פרקש, עו״ד, מפרק  מאי

 שטאנג מערכות תקשורת בע״מ

 (ח״פ 228483-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שמואל שטאנג, מרח׳ גלי  לפרק את החברה מרצו

 תכלת 3, הרצליה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שמואל שטאנג, מפרק

 שיכון מתועש בע״מ

 (ח״פ 063093-2- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  824 ילקוט הפרסו



ום 12.3.2006,  אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס בי

 בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח׳ ז׳בוטינסקי 3א, רמת גן.

ם ו ום: הצגת דוח הסוקר את פעילות המפרק מי  על סדר הי

ו וחיסול החברה. י ו נ י  מ

 משה הורמן, רו״ח, מפרק

 רודיה ישראל בע״מ

 (ח״פ 098277-0- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקים ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 2.10.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מיכאל אלבז וניקולס  לפרק את החברה מרצו

 קסטט, למפרקי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דיה ישראל בע״מ, ת״ד דעה זו, למען המפרק, מיכאל אלבז, רו  הו

ה פולג, נתניה 42504. ור התעשי  8443, אז

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מיכאל אלבז, מפרק

 מיכון למטע בע״מ

 (ח״פ 049928-8- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד אלכס שפירא, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן 75, תל אביב, למפרק החברה. י  אינשטי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלכס שפירא, עו״ד, מפרק

 קלייד א. ליידיג את מיכלזון גיזום בע״מ

 (ח״פ 041712-4- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד אלכס שפירא, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן 75, תל אביב, למפרק החברה. י  825 אינשטי

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דוד צורי, עו״ד, מפרק

 אקוספייר בע״מ

 (ח״פ 062060-2- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 26.10.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

רי גרד, מרח׳ עמרי 22א, ן ולמנות את או  לפרק את החברה מרצו

 תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

רי גרד, מפרק  או

 אופרה ונדום בע״מ

(51 -222271 -  (ח״פ 2

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את דוד שוקרון, ת״ז 31030518,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ דקר 60, אשדוד, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דוד שוקרון, מפרק

 אופק רכסים טכנולוגיות(1999) בע״מ

 (ח״פ 286223-6- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ואסיפה סופית ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה לפי פקודת החברות [נוסח חדש],  נמסרת בזה הו

 התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה

שו י ום 7.11.2005, לאחר שמנהלי החברה הג  הנ״ל, שהתכנסה בי

כולת פירעון על פי סעיף 321 לפקודת ר י ום 3.11.2005 תצהי  בי

יתרו על הצורך בקבלת ת ו ו י  החברות, ולאחר שבעלי המנ

חדת כדין ו ום, התקבלה החלטה מי דעה מוקדמת של 21 י  הו

ן ולמנות את רו״ח משה הורמן, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 ההסתדרות 17, פתח תקוה, למפרק החברה ולהסמיכו לחתום

 על כל מסמך הנוגע לפירוק החברה.
12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



 לוסנט טכנולוגיה ישראל בע״מ

 (ח״פ 290888-0- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.11.2005, לאחר שמנהל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

כולת פירעון, התקבלה החלטה לפרק ר י  החברה הגיש תצהי

״ד דוד מרקוס, מרח׳ אז״ר 125, ן ולמנות את עו  את החברה מרצו

 כפר סבא, למפרק החברה.

 דוד מרקוס, עו״ד, מפרק

 ד״ר קוגן שירותי רפואה(2002) בע״מ

 (ח״פ 332205-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 30.6.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד מרדכי אינהורן, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 מזא״ה 3א, חולון, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מרדכי אינהורן, עו״ד, מפרק

 מ.ל.ט. שקד בע״מ

 (ח״פ 284007-5- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 17.8.2005, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מיכאל שקד, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 067804641, מרח׳ רמז 13, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 מיכאל שקד, מפרק

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלכס שפירא, עו״ד, מפרק

 שירותי מיכון למטע(1971) בע״מ

 (ח״פ 057096-3- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.11.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד אלכס שפירא, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן 75, תל אביב, למפרק החברה. י  אינשטי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלכס שפירא, עו״ד, מפרק

 אי.טי.אן.סי. בע״מ

 (ח״פ 258777-5- 51)

 (בפירוק מרצון)

ן  הודעה על פירוק מרצו

דעה על פי סעיף 319(2) לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין,

ום 25.9.2005, קיבלה החברה, פה אחד, החלטה ימה בי  שנתקי

 בדבר פירוקה מרצון.
 ראובן כהן

ושב ראש האסיפה  י

 אי.טי.אן.סי. בע״מ

 (ח״פ 258777-5- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ  הודעה על מי

דעה לפי סעיף 331(א), כי ראובן כהן,  נמסרת בזה הו

ר מנחם, ת״ז  ת״ז 27239573, ליאור אלבז, ת״ז 24231862 ומאי

 59560235, שכתובתם אצל עו״ד אפרים (אפי) זילבר, מרח׳

ו בתאריך 25.9.2005 לשמש מפרקים נ  ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, מו

 של החברה הנ״ל.

ר פנחס  ראובן כהן ליאור אלבז מאי

 מ פ ר ק י ם

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  826 ילקוט הפרסו



ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יעל ברץ, עו״ד, מפרקת

 אייטל רפואה בע״מ

 (ח״פ 215522-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 20.11.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 מיגל נורנברג, ת״ז 30368212, מרח׳ ניסנבוים 4, חיפה, למפרקת

 החברה.

 מיגל נורנברג, מפרק

 אוריינטל פרק 1995 בע״מ

(51 -213981 -  (ח״פ 7

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצו

דעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],  נמסרת בזה הו

 התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה

ום 26.9.2005, נתקבלה החלטה לבטל  הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בי

ן וכן ביטול  את החלטת החברה בדבר פירוק החברה מרצו

ץ, מרח׳ דוד המלך 19, קרית גת, בי ה של פסיה שלומו י ו נ  מי

 למפרקת החברה.

ץ, דירקטור  פסיה שלומובי

 קלאסיק תעשיות טכסטיל לרכב בע״מ

 (ח״פ 51-142636-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 22.1.2006 בשעה 10.00, במשרדו של מפרק  הנ״ל תתכנס בי

 החברה, רו״ח צבי מור, רח׳ הנאמנים 12, חיפה, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 צבי מור, רו״ח, מפרק

 חסן יעקב בע״מ

 (ח״פ 51-163897-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 חלקה 142 גוש 6525 בע״מ

 (ח״פ 51-035328-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 25.7.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את פולין שמעא, ת״ז 8883639,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ דובנוב 18, תל אביב, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 פולין שמעא, מפרקת

 קונקורד III מנגימנט בע״מ

 (ח״פ 51-312640-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.11.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 עו״ד ברי לבנפלד, מרח׳ ריבלין 22, ירושלים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ברי לבנפלד, עו״ד, מפרק

 סל קיור בע״מ

(51 -322691 -  (ח״פ 0

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 17.11.2005, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 יעל ברץ, ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב,

 למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

827 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



ום 29.1.2006, בשעה 11.00, במשרדו של מפרק  הנ״ל תתכנס בי

י דורון, רח׳ ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת ד  החברה, עו״ד או

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

די דורון, עו״ד, מפרק  או

 פנינת היער חברה ליבוא סחר ושיווק בע״מ

 (ח״פ 51-176862-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 30.1.2006, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח׳ בגין  תתכנס בי

 7, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 לירון כהנא, עו״ד, מפרק

 ריויוול מילניום (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-279569-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ה ז נואר 2006, בשעה 20.00, ברח׳ אחו ום 30 בי  הנ״ל תתכנס בי

צד  98, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 מקסים ארבל, עו״ד, מפרק

 אקספרט (חברים) בע״מ

 (ח״פ 51-361159-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30.1.2006, בשעה 12.00, במשרדי הרשות לעסקים

 קטנים ובינוניים, רח׳ המרד 29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ר, עו״ד, מפרק  שאשא אמי

 ד.ש. אוטומטים בע״מ

 (ח״פ 51-173038-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

, י רז ים-סטו גנבו י ום 22.1.2006, בשעה 10.00, במשרד פי  תתכנס בי

 רח׳ רוטשילד 34, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

, עו״ד, מפרקת ר -שמי הבי  פאני ז

 נ.ע.ד אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-277947-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

י  תתכנס ביום 25.1.2006, בשעה 10.00, במשרד עו״ד דורית לו

 טילר, רח׳ אבן גבירול 124, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

ירות של החברה.  וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

ן שובל, מפרק  שמעו

 איסטפוינט (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-269557-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

״ד י׳ זלצמן, רח׳ ום 26.1.2006, בשעה 9.00, במשרד עו  תתכנס בי

ן 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה ו  החילז

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
ני בר שלמה, מפרק  מו

 דרגוניר בע״מ

 (ח״פ 51-312382-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

״ד י׳ זלצמן, רח׳ ום 26.1.2006, בשעה 11.00, במשרד עו  תתכנס בי

ן 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה ו  החילז

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 זאב הולצמן, מפרק

 אביר רווה, רו״ח

 (ח״פ 51-325699-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  828 ילקוט הפרסו



 יעל ואלה בע״מ

 (ח״פ 51-358940-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 1 בפברואר 2006, בשעה 10.00, אצל אלה  הנ״ל תתכנס בי

ן בן צבי 34, גבעתיים, לשם הגשת דוח  יהלום, ברח׳ שמעו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרקות, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 אלה יהלום יעל פרץ

 מ פ ר ק ו ת

 עוז חי סוכנות לביטוח אלמנטרי(2000) בע״מ

 (ח״פ 51-295099-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 1 בפברואר 2006, בשעה 14.00, במשרדי החברה,  תתכנס בי

ם 53, קומה 21, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי  רח׳ דרך השלו

 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 ויקי לוי, עו״ד, מפרקת

 הפניקס ניהול ונאמנות בע״מ

 (ח״פ 51-285162-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 1 בפברואר 2006, בשעה 12.00, במשרדי החברה,  תתכנס בי

ם 53, קומה 21, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי  רח׳ דרך השלו

 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 ויקי לוי, עו״ד, מפרקת

 דרור שטרנשוס אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-262075-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ים ום 31.1.2006, בשעה 19.00, אצל המפרק, דרך רמתי  תתכנס בי

ד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד ו  35, ה

צד כדי להחליט כי  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 אהוד חיים חגואל, עו״ד, מפרק

 גיייפוס פרוייקטים ואחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-281756-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 31.1.2006, בשעה 11.00, אצל המפרקת, ברח׳  הנ״ל תתכנס בי

 הרצל 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 נורית לב, עו״ד, מפרקת

 ווידבנד בע״מ

 (ח״פ 51-293581-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

נואר 2006, בשעה 11.00, במשרדי ום 31 בי  הנ״ל תתכנס בי

יל, קומה 5, ור בע״מ, רח׳ ראול ולנברג 22, רמת החי  חברת רדו

 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

ידור, עו״ד, מפרקת  לימור קסלר-דו

 ד״ר אברהם שמאי

 (ח״פ 51-328577-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 1.2.2006, בשעה 16.00, במשרדה של המפרקת,  תתכנס בי

ץ, מפרקת החברה, שד׳ פלי״ם 2, בי  עו״ד דפנה אלבאז-הרשקו

נות הסיטי, בנין אורן, חיפה 33095, טל׳ 04-8665999, פקס׳  חלו

 04-8663178, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ
, עו״ד, מפרקת ץ בי -הרשקו  דפנה אלבאז

829 12.12.2005 , ו א בכסלו התשס״ ״ ם 5468, י מי  ילקוט הפרסו



שראל ת בנק י א ת מ ו ע ד ו  ה

 דין וחשבון שבועי

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל , התשי

, מתפרסם 1 ״ד-1954  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי

ור המטבע והנכסים המוחזקים עי על מחז  בזה דין וחשבון שבו

ום כי בחשון התשס״ו(22.11.2005):  מולו בסיום העבודה בי

 בשקלים חדשים

24,442,643,325 

24,561,397,398 

¬118,754,073 

24,442,643,325 

ום  סך כל המטבע במחזור בי

ו (22.11.2005)  כי בחשון התשס״

 סך כל המטבע במחזור ביום

ו (16.11.2005)  י״ד בחשון התשס״

רידה ( - )  העליה או הי

ן  במשך השבוע האחרו

 ערך הנכסים המוחזקים

ום ר בי ו ץ מול המחז ו  במטבע ח

ו (22.11.2005)  כי בחשון התשס״

ום 1 בפברואר 2006, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת,  תתכנס בי

, רח׳ נחמני ״ד ארדינסט, בן נתן ושות׳  עו״ד לילך כהנים, משרד עו

צד  25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 לילך כהנים, עו״ד, מפרקת

 רויאל הים האדום אחזקות (997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-248117-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

״ד ניסן צפריר, ום 6.2.2006, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי
 אברהם שקד, מפרק

(23 בנובמבר 2005) ו  כ״א בחשון התשס״

ין  מרדכי פי

 ממונה על מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 דין וחשבון שבועי

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל , התשי

, מתפרסם 1 ״ד-1954  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי

ור המטבע והנכסים המוחזקים עי על מחז  בזה דין וחשבון שבו

ום כ״ז בחשון התשס״ו(29.11.2005):  מולו בסיום העבודה בי

 ביתא - אופנה והשקעות(ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-161825-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

״ד ניסן צפריר, ום 7.2.2006, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 רמתי מיכה, מפרק

 א.

 ב.

 ג.

 ד.

 בשקלים חדשים

ום 24,341,938,756  א. סך כל המטבע במחזור בי

 כ״ז בחשון התשס״ו(29.11.2005)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום 24,470,526,822

 כ״א בחשון התשס״ו(23.11.2005)

-128,588,066 ( - רידה (  ג. העליה או הי

ן  במשך השבוע האחרו

 ד. ערך הנכסים המוחזקים 24,341,938,756

ום ר בי ו ץ מול המחז ו  במטבע ח

 כ״ז בחשון התשס״ו(29.11.2005)

(30 בנובמבר 2005) ו  כ״ח בחשון התשס״

ין  מרדכי פי

נה על מחלקת המטבע  ממו

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

י בתל אביב ז  בית המשפט המחו

 הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון

 תיק פש״ר: 1137/00

 שם החייבת: קיוביטל בע״מ (בכינוס נכסים ופירוק).

 מסי החברה: ח״צ 52-003998-3.

ר מודלים צו י נות לי ר והספקת חומרי גלם למכו ו צ י  העיסוק: י

ית הרכב. ם לתעשי רי  מהי

 שם המפרק וכונס הנכסים ומענם: כונס הנכסים - רו״ח חן

נים 12, רמת גן; המפרק הזמני - כנ״ר  ברדיצ׳ב, מרח׳ הבו

 ת״א, רח׳ השלושה 2, תל אביב.

ז הדיביבנד: דיבידנד בשיעור 100% לנושים דנד/אחו בי  סוג הדי

 בדין קדימה בסך 390,429 ש״ח בהתאם לסעיף 354 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, על פי החלטת בית

ם 25.8.2005 (בש״א 17343/05). ו  המשפט בתל אביב מי

 חן ברדיציב, רו״ח, כונס הנכסים

12.12.2005 , ו ״א בכסלו התשס״ ם 5468, י מי  830 ילקוט הפרסו

ם 158170334-3030 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  המחיר 19.88 שקלים חדשי




