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 השם מס׳ זהות

ד המועצה ב ו ע  קרנר מיכאל 006451421 -

 המקומית בית שאן

 מלשה יוסף 056921166 - עובד המועצות

 המקומיות תמרה, עוספיה

 ושעב

 רפלוביץ משה 56404197 - עובד השירותים

 הווטרינריים העירוניים

 גוש דן

 (2) עבירות על פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

 התשמ״ה-1985; חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל

; חוק הפיקוח על מצרכים  תוצרת מן החי, התשי״ז-51957

 ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים שהם בתחום אחריות

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות

 שהותקנו על פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 ה ש ם מ ס ׳ ז הו ת

 אלדר אבי 055482509

 פיינגולד דניאל 011222510

 (3) עבירות על פי פקודת הכלבת, 1934; פקודת מחלות בעלי

 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985; חוק לפיקוח על יצוא

 של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי״ז-1957; חוק

 הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים

 שהם בתחום אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר -

 והצווים והתקנות שהותקנו על פיהם:

 מ ס ׳ ז הו ת

023603582 

057757908 

060615432 

307557256 

011907763 

058167214 

 אבני צביקה

 דיין עובי

 קלישק שמואל

 שוב יורי

 שטרן טיבריו

 חוסיין איוב

 (4) עבירות על פי פקודת הכלבת, 1934; חוק לפיקוח על יצוא

 של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי התשי״ז-1957; חוק

; פקודת מחלות  הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-61991

 בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985; חוק הפיקוח

 על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים שהם

 בתחום אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים

 והתקנות שהותקנו על פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 עוזרי רוני 007432610

 (5) עבירות על פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

 התשמ״ה-1985, ועל חוק הפיקוח על המצרכים ושירותים,

 התשי״ח-1957, בנושאים שהם בתחום אחריות משרד

 החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות שהותקנו על

 פיהם:

 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 44.

 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 76.

ם י ג צ י י ס מ ועצי מ ת י צ ע ו ב מ כ ר ה י ב ו נ  שי

 לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס״ה-2005

 בהתאם לסעיף 2(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי
, אני מודיע כי קמיל עטילה, ת״ז  יועצי מס, התשס״ה-12005
 026371856, מונה על ידי שרת המשפטים לנציג שהוא עובד

 משרד המשפטים במועצה, במקום נגה רובינשטיין2.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 ט׳ בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 (חמ 3-3467)
 אהוד אולמרט

 שר האוצר
 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 114.

 י״פ התשס״ה, עמ׳ 4185.

ה א ש ר  ה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח
 הכפר ועובדי הרשויות המקומיות ששמותיהם מפורטים להלן,
 לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים כמפורט

 להלן:

 (1) עבירות על פי פקודת הכלבת, 21934; פקודת מחלות
; חוק הפיקוח  בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-31985
, בנושאים שהם  על מצרכים ושירותים, התשי״ח-41957
 בתחום אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים

 והתקנות שהותקנו על פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 השם מס׳ זהות

013822408 
017711128 
044701332 
307424481 
305819484 
003761780 
310986427 
306762790 
053733135 
055765952 
050092063 
057041873 
050354471 
309608966 
045581238 

 גראזי שלמה
 גרוס אליס
 זמיר עובד

 סולומוני אהרון
 פיסמניק סמיון

 פירט מיכאל
 שמייגר זאב

 שניידר יפים
 בויארה איברהים

 זייני יוסף
 מרק מרדכי
 נאסר אמיר
 פרר שאול
 קסה טפרה

 שוורץ ישראל

 עובדי רשויות מקומיות:

 עובד עיריית אילת

 עובד עיריית חיפה

 מס׳ זהות

029521994 

003872124 

 השם

 אברמוביץ אורן

 דגן דרור

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 439.

 2 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמ׳ 242.

 3 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

 4 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.
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 (10) עבירות על פי פקודת הכלבת, 1934; פקודת מחלות בעלי

 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985; פקודת הגנת דבורים

; חוק הפיקוח על מצרכים  [נוסח חדש], התשמ״ג-91983

 ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים שהם בתחום אחריות

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות

 שהותקנו על פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 בוריס יעקובסון 011354511

 (11) עבירות על פי פקודת הכלבת, 1934; פקודת מחלות

 בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985; חוק הרופאים

 הווטרינרים, התשנ״א-1991; פקודת הרוקחים [נוסח חדש],

 התשמ״א-1981 - בקשר למילוי הוראות תקנות הרוקחים

 (ניפוקם של תכשירים וטרינרים), התשמ״ט-1988; חוק

 הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים

 שהם בתחום אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר -

 והצווים והתקנות שהותקנו על פיהם:

 עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 הוידה גיורא 003153772

 תוקף ההרשאה עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר

 2007) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

 כ״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)

 (חמ 3-279)

 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים

 9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ׳ 357.

ה א ש ר  ה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית

 (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי נציבות המים במשרד

 התשתיות הלאומיות המפורטים להלן, אשר הוסמכו בידי נציב
 המים לבצע תפקידי פיקוח על פי חוק המים, התשי״ט-21959

-  (להלן - חוק המים), חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט״ו
 31955(להלן - חוק הפיקוח), וחוק מדידת מים, התשט״ו-41955

 (להלן - חוק מדידת מים), לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות

 על חוק המים, חוק הפיקוח וחוק מדידת מים וכן על סעיפים 221,

 400 ככל הנוגע למים ו־453 לחוק העונשין, התשל״ז-51977:

 ה ש ם מ ס ׳ ז הו ת

 יעקב לב 016631905

 עמרם שלם 078774031

 לוסטיק דימיטרי 016712259

 אמיר שישה 054868120

 איתן שחר 056101991

 אורי קדרוני 055406474

 1 חא״י, כרך א׳, עמ׳ 439.

 2 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 169.

 3 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 84.

 4 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 82.

 5 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 ה ש ם מ ס ׳ ז ה ות

 ביסטריצקי קונסטנטין 307405407

 גלפר ארקדי 308692367

 חרבוש קריסטינה 313818197

 רשף אריה 005299342

 גבאי בני 079724357

 (6) עבירות על פי פקודת הכלבת, 1934; פקודת מחלות

 בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985; חוק הרופאים

 הווטרינרים, התשנ״א-1991; חוק הפיקוח על מצרכים

 ושירותים, התשי״ח-1957, בנושאים שהם בתחום אחריות

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות

 שהותקנו על פיהם:

 עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 ה ש ם מ ס ׳ ז ה ות

 אבן טוב בוריס 011021987

 (7) עבירות על פי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-1991;

 פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985;

 חוק הפיקוח על המצרכים ושירותים, התשי״ח-1957,

 בנושאים שהם בתחום אחריות משרד החקלאות ופיתוח

 הכפר - והצווים והתקנות שהותקנו על פיהם:

 מ ס ׳ ז ה ות

015174279 

001599950 

013403548 

054092598 

 ה ש ם

 ברמן אליקום

 ענבר אמנון

 פוקמונסקי שמעון

 פירק מיכאל

 (8) עבירות על פי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-1991;

 פקודת הכלבת 1934; פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח

 חדש], התשמ״ה-1985; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 התשי״ח-1957, בנושאים שהם בתחום אחריות משרד

 החקלאות ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות שהותקנו על

 פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 השם מס׳ זהות

024959389 
057149197 
051847747 

 בז׳רנו נטע
 הדני יובל

 וסרמן אברהם

 (9) עבירות על פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],

 התשמ״ה-1985; עבירות על פי פקודת הרוקחים [נוסח

 חדש], התשמ״א-71981 - בקשר למילוי הוראות תקנות

 הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינרים), התשמ״ט-

״ח-  81988, ועל חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי

 1957, בנושאים שהם בתחום אחריות משרד החקלאות

 ופיתוח הכפר - והצווים והתקנות שהותקנו על פיהם:

 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

054521869 
028650687 

 פרק שמעון
 לוברני ארז

2321 

 7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.

 8 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 91.

 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו, 22.3.2006



 זהבה מזרחי, ת״ז 29519550 - עיריית ירושלים

 לילך פרץ, ת״ז 27335884 - עיריית אשדוד

 מיטל שטרימברג, ת״ז 33764812 - מועצה מקומית גדרה

 כ״ה בשבט התשס״ו (23 בפברואר 2006)

 (חמ 3-228)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה ושר הרווחה

ת ח ק פ י מ ו נ  ביטול מי

 לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד),

 התשכ״ד-1963

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות שירותי הסעד

 (תפקיד המנהל וועדת הסעד), התשכ״ד-11963, אני מבטל את

 מינויה של אביטל לובוצקי, ת״ז 57946865, למפקחת2.

 כ״ה בשבט התשס״ו (23 בפברואר 2006)

 (חמ 3-1983)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה ושר הרווחה

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 94; התשס״ד, עמ׳ 419.

 2 י״פ התשנ״ו, עמ׳ 1566.

ת ו ר י י ת ד ה ר ש ל מ י ש ל ל כ ל ה ה נ מ ם ה א מקו ל מ י מ ו נ  מי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים),

 התשי״ט-11959, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, אני

 מטיל על משה ריגל, המשנה למנהל הכללי של משרד התיירות,

 את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד התיירות, מיום ו׳

 באדר התשס״ו (6 במרס 2006) עד יום י׳ באדר התשס״ו (10 במרס

 2006) או עד שובו של מר אלי כהן, המנהל הכללי, מחוץ לארץ,

 לפי המוקדם.

 כ״ג בשבט התשס״ו (21 בפברואר 2006)

 (חמ 3-56)

 אברהם הירשזון

 שר התיירות

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

וער ט נ פ ו י ש ו נ  מי

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי

 טיפול), התשל״א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על

 השופט זאיד פלאח, שופט בית משפט שלום, ת״ז 59421628, לשמש

 שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

 ב׳ באדר התשס״ו (2 במרס 2006)

 (חמ 3-686)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 ה ש ם מ ס ׳ ז ה ות

 חמוד מחמד 020114039

 יואל בן שושן 056657018

 עמוס ברקאי 003516648

 תוקפה של הרשאה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח
 (31 בדצמבר 2007) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים

 במשרתם האמורה.

 ל׳ בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 (חמ 3-279)

 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים

ת ו י ו כ מ ת ס ל י צ ה על א ע ד ו  ה

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק־יסוד:
, אצלתי למונל אברהם, ת״ז 068714583, את סמכויותי  הממשלה1
 בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-21958, לפי הסעיפים
 כמפורט להלן: 9(א)(2), (3) - למעט התקנת תקנות, ו־(4), 11(א),

 לענין מתן רישיון למהנדס או אדריכל, ו־20.

 תוקף האצילה מיום ה׳ בשבט התשס״ו (3 בפברואר 2006)
 עד יום ד׳ בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008).

 כ״ז בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006)

 (חמ 3-17)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ס״ח התשל״א, עמ׳ 134.

 1 ס״ח התשס״א, עמ׳ 158.

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 108.

ן י ר לענ מ ת ג ו ד ו ע ת ב ם ו י ר א ת , ב ת ו ד ס ו מ ה ב ר כ ן ה קו  תי
ת י ל א י צ ו ה ס ד ו ב ע ת ל ו ר י ש  כ

 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)2 לחוק העובדים הסוציאליים,
 התשנ״ו-11996, ולאחר התייעצות עם מועצת העובדים
 הסוציאליים, אני מתקן את ההכרה במוסדות, בתארים ובתעודות
 גמר לענין כשירות לעבודה סוציאלית2 (להלן - ההכרה), כך
 שבסעיף א.2. להכרה (אוניברסיטת סטוני-ברוק, ניו יורק, ארה״ב)

 בסופו יבוא ״- תואר מאסטר״.

 תיקון זה לא יחול על מי שהחל בלימודי בוגר או שנרשם
 ללימודי בוגר במוסד המופיע בסעיף א.2. להכרה ערב תחילתו

 של תיקון זה.

 כ״ה בשבט התשס״ו (23 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2795)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה ושר הרווחה

 1 ס״ח התשנ״ו, עמ׳ 152; התשס״ד, עמ׳ 424.

 2 י״פ התשנ״ז, עמ׳ 5448.

ד ע ת ס ו ד י ק י פ ו נ  מי

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים),

 התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד

 לענין החוק האמור:

 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 132.
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ל ס ק ו י נ ת ה ל ח מ ם נגועים ב רי ו ל אז ה ע ז ר כ  ה

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על האזורים  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985
 המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה, במושב שדה
 עוזיה שבתחום המועצה האזורית באר טוביה מחלת הניוקסל:

 מושב שדה עוזיה, מושב שתולים, מושב עזריקם, מושב
 אמונים ובכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של שלושה ק״מ

 ממושב שדה עוזיה.

 י״ד באדר התשס״ו (14 במרס 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

ת ו פ ו ע ת ה ע פ ת ש ל ח מ גועים ב ם נ רי ו ה על אז ז ר כ  ה

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים
, אני מכריז על האזורים המפורטים  [נוסח חדש], התשמ״ה-11985
 להלן שבתחום המועצה האזורית מטה יהודה כאזורים נגועים

 הואיל ומצויה במושב נחשון, מחלת שפעת העופות:

 נחשון, בקוע, הראל, צלפון, נווה שלום, משמר דוד,
 אשתאול, יד רמב״ם, בית עוזיאל, כפר אוריה, טל שחר, צרעה,
 מסילת ציון, מבוא חורון, כפר שמואל, בית מאיר, תעוז, מצליח,
 מחסיה, תרום, נחם, שעלבים, כפר בן נון, פתחיה, עזריה ובכל

 מקום אחר הנמצא ברדיוס של עשרה ק״מ ממושב נחשון.

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

ת ו פ ו ע ת ה ע פ ת ש ל ח מ גועים ב ם נ רי ו ה על אז ז ר כ  ה

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על האזורים  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985
 המפורטים להלן שבתחום המועצה האזורית אשכול כאזורים

 נגועים הואיל ומצויה במושב חולית, מחלת שפעת העופות:

 חולית, סופה, כרם שלום, נח״ל אמיתי, ניר יצחק, עמיעוז,
 תלמי אליהו ובכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של עשרה ק״מ

 ממושב חולית.

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

ת ו פ ו ע ת ה ע פ ת ש ל ח מ גועים ב ם נ רי ו ה על אז ז ר כ  ה

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מכריז על האזורים  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 84.

ה כ מ ס ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-1981

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת הרוקחים

, הסמכתי את עובדי משרד  [נוסח חדש], התשמ״א-11981

 הבריאות המנויים להלן בסמכויות לפי הסעיף האמור:

 ה ש ם מס י זה ו ת

 אהוד בן יהודה 024326951

 חווה שטרמן 065207292

 ישראלפיטוסיטייב 015891997

 מיבל בהן 031793557

 נרמיו חאגי 056923022

 צפורה גיל 056586720

 ההסמכה תקפה כל עוד המוסמכים עובדי משרד

 הבריאות.

 ל׳ בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 (חמ 3-1655)

 אבי ישראלי

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

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

ם י מ ו כ ן ס ו ה על עדכ ע ד ו  ה

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק עסקאות גופים

, אני מודיע כי מיום א׳ בטבת התשס״ו  ציבוריים, התשל״ו-11976

 (1 בינואר 2006) הסכום המעודכן, לענין סעיף 2(ג) לחוק האמור,

 הוא 4,080 שקלים חדשים.

 ז׳ באדר התשס״ו (7 במרס 2006)

 (חמ 3-1605)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 280; התשס״ד, עמ׳ 145; י״פ התשס״ה,

 עמ׳ 2164.

ן ו מ י מ ת ה ד י ח ם י י סכו ו נ ר שי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973

 בהתאם להוראות סעיף 1ג(ב)(3) לחוק מימון מפלגות,

, מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום יחידת  התשל״ג-11973

 המימון, עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, החל בחודש מרס

 2006 סכום יחידת המימון הוא 1,177,000 שקלים חדשים.

 כ״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)

 (חמ 3-66)

 מנחם אילן

 יושב ראש הוועדה הציבורית

 לקביעת שיעור יחידת המימון

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 52; התשנ״ד, עמ׳ 114.
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 ת״י 62040 חלק 1 - מערכות אל-פסק (UPS): דרישות תאימות

 אלקטרומגנטית (EMC), מפברואר 2006.

 לי בשבט התשס״ו(28 בפברואר 2006)

 (חמ 3-96)

 זיוה פתיר

 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

ם י נ ק ת ם ב י י ו נ ר שי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

, אני  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953וו

 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו

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

 ת״י 386 חלק 1 - כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי

 טבעי - דרישות ושיטות בדיקה, תיקון טעות מפברואר

 2006 למהדורה מיולי 2004;

 ת״י 499 - צינורות מפוליאתילן להעברת מים בלחץ, גיליון

 תיקון מסי 2 מפברואר 2006 למהדורה מאפריל 2000

 ולגיליון תיקון מסי 1 מנובמבר 2003;

 ת״י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל

 חומרים המיועדים למשטחי הליכה, תיקון טעות מפברואר

 2006 למהדורה מאפריל 2005;

 ת״י 5098 - תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצרי בניה, גיליון

 תיקון מסי 2 מפברואר 2006 למהדורה מנובמבר 2002

 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2005.

 לי בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 (חמ 3-96)

 זיוה פתיר

 המנהלת הכללית של

 מכון התקנים הישראלי

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

ת י צ ר ר א א ת י ת מ י נ כ ת ת כ י ר ע ה ל א ר ו ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
ו  בהתאם לסעיף ו5 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, בישיבתה

 מסי 465, מיום כ״ג באלול התשס״ה (27 בספטמבר 2005) הורתה

 על עריכת תכנית מיתאר ארצית לכריה וחציבה של מינרלים

 תעשייתיים - תמ״א/4וג.

 חי בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 המפורטים להלן שבתחום המועצה האזורית אשכול כאזורים

 נגועים הואיל ומצויה במושב עין השלושה, מחלת שפעת

 העופות:

 עין השלושה, נירים, כיסופים, ניר עוז, עין הבשור, רעים

 ובכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של עשרה ק״מ ממושב עין

 השלושה.

 י״ט באדר התשס״ו(19 במרס 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

ת ו פ ו ע ת ה ע פ ת ש ל ח מ ם נגועים ב רי ו ה על אז ז ר כ  ה

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים

, אני מכריז על האזורים המפורטים  [נוסח חדש], התשמ״ה-11985

 להלן שבתחום המועצה האזורית לכיש כאזורים נגועים הואיל

 ומצויה במושב שדה משה, מחלת שפעת העופות:

 שדה משה, גת, נועם, בית ניר, גלאון, בית גוברין, קוממיות,

 זרחיה, מנוחה, סגולה, רווחה, ניר בנים ובכל מקום אחר הנמצא

 ברדיוס של עשרה ק״מ ממושב שדה משה.

 י״ט באדר התשס״ו(19 במרס 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

ם י נ ק ת ת ע י ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

, אני  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953

 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

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

 ת״י 100 - קרוסין, מפברואר 2006, בא במקום המהדורה

 מיוני 1980, תיקון הטעות מאוגוסט 1984 וגיליון התיקון

 מספטמבר 1991;

 ת״י 900 חלק 21.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים

 דומים: דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים,

 דלתות וחלונות, מפברואר 2006, בא במקום המהדורה

 מאוקטובר 2002;

 ת״י 961 חלק 5.1 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: ציוד

 תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) - אופייני הפרעות בתדר

 רדיו - גבולים ושיטות מדידה, מפברואר 2006, בא במקום

 המהדורה מאוגוסט 2001;

 ת״י 4476 חלק 1 - צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות

 לסילוק שפכים(קרים וחמים) בבנינים - דרישות, מפברואר

 2006, בא במקום המהדורה מספטמבר 1999;

 ת״י 5692 - עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות

 לאפיון של אמצעי עיקור, וכן הפיתוח, התיקוף והבקרה

 השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי, מפברואר 2006;

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמי 34.
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 מקום התכנית: מחוז ירושלים; נפה: ירושלים; מרחב תכנון

 מקומי: מטה יהודה.

 שטח התכנית: 2,852 דונם.

 הקרקעות הכלולות בתכנית: חלקי גושים: 29809, 29973,

.34303 ,34301 ,34289 

 כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה

 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס

 ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או

 גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3

, שאזור שיפוטה כלול בתחום  לפקודת המועצות המקומיות2

 התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך, דרך

 כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים

,  ומקצועיים לענין הגשת התנגדויות לתכנית), התשל״ד-31974

 ושיש לו ענין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה,

 רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות,

 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק

 למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלכה 1, ירושלים 94146; ההתנגדות תהיה מנומקת

 ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;

 התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק

 או על פיו.

 התכנית האמורה, בצורה שבה היא הופקדה, נמצאת

 בארכיב לשכת התכנון המחוזית, מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה 1, ירושלים, טל׳ 02-6290263, ובארכיב מינהל התכנון,

 משרד הפנים, רח׳ קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, /02-6701556

 646, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטל׳ 03-5688634, בימים א׳-ה׳ בשעות 16.00-9.00.

 מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 www.moin.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 3 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 535.

ת י ק ל ת ח י ז ו ח ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ז כ ר מ ז ה ו ח מ  ל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי אושר שינוי מס׳ 24

 לתכנית מיתאר מחוזית, למחוז המרכז, תמ״מ/3 - (שינוי מס׳ 3

 לתמ״מ/21/3) - גני יהודה.

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ת י צ ר ר א א ת י ת מ י נ כ ת ת כ י ר ע ה ל א ר ו ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965

 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, בישיבתה מס׳ 467,

 מיום ה׳ בכסלו התשס״ו (6 בדצמבר 2005) הורתה על עריכת

 תכנית מיתאר ארצית (חלקית) לתחנות כוח ורשת החשמל -

 תמ״א/10/ב/4/5 - הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי

 כדלק ראשי ובסולר בעת תקלה במערכת הגז, תקלה בהספקת

 הגז לתחנה ובשעת חירום ביטחונית.

 ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ת י צ ר ר א א ת י ת מ י נ כ ת ת כ י ר ע ה ל א ר ו ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965

 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, בישיבתה מס׳ 468,

 מיום ג׳ בטבת התשס״ו (3 בינואר 2006) הורתה על עריכת שינוי

 מס׳ 10 לתכנית המיתאר הארצית תמ״א/13 - הכנרת וחופיה

- ״מעבר חופשי לציבור - שביל סובב כנרת״.

 ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ת י ק ל ת ח י ז ו ח ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

ם י ל ש ו ר ז י ו ח מ  ל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90 לחוק

, כי במשרדי הוועדה המחוזית  התכנון והבניה, התשכ״ה-11965

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד

 שינוי מס׳ 45 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז ירושלים, תמ״מ 1

- מחצבת עציונה.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתכנית בישיבתה

 מס׳ 449 מיום י״ז בתמוז התשס״ד (6 ביולי 2004) והחליטה על

 הפקדת התכנית.

 מטרות התכנית: (1) שינוי ייעוד מיער ושמורת טבע

 למחצבה ויער וממחצבה לשמורת טבע; (2) קביעת השימושים

 המותרים בשטח התכנית; (3) קביעת הוראות והנחיות להכנת

 תכנית מפורטת לכריה וחציבה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו, 22.3.2006 2325



 מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 www.moin.gov.il, תחת הכותרת מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 י״ד בשבט התשס״ו (12 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

ת ו י ו ד ג נ ת ת ה ש ג ה ד ל ע ו ת מ כ ר א ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן ו פ צ ז ה ו ח מ , ל ת י ק ל ת ח י ז ו ח ר מ א ת י ת מ י נ כ ת  ל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 102 לחוק התכנון

, כי הוארך המועד להגשת התנגדויות  והבניה, התשכ״ה-11965

 לתכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון, שינוי מס׳ 49

 תמ״מ 2 - הרחבת היישוב אל שאג׳ור.

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מס׳ 469 מיום

 ט׳ בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006) החליטה על הארכת

 המועד להגשת התנגדויות לתכנית ב־30 ימים נוספים,

 ממועד סיום תקופת ההפקדה, עד ליום י״ג בשבט התשס״ו(11

 בפברואר 2006).

 התכנית, בצורה שבה הופקדה, נמצאת בארכיב לשכת

 התכנון המחוזית מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית,

 טל׳ 04-6508553/584, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים,

 רח׳ קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טל׳ 02-6701556/646,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטל׳ 03-5688634 בימים א׳ עד ה׳ בשעות 16.00-9.00.

 מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 www.moin.gov.il, תחת הכותרת מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 כ״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307; התשנ״ה, עמ׳ 450.

ת י ק ל ת ח י ז ו ח ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ם ו ר ד ז ה ו ח מ  ל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף

 108(ג) לחוק, אושר שינוי מס׳ 52 לתכנית המיתאר המחוזית,

 למחוז הדרום, תמ״מ/14/4 - יישוב כפרי במועצה האזורית

 ערבה תיכונה (פארן ב).

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

 הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5402,

 התשס״ה, עמ׳ 2849, מיום כ״ב באייר התשס״ה (31 במאי

.(2005 

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, שלה אצלה

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה את סמכותה בהתאם לסעיף

 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מס׳ 284 מיום כ׳ בחשון

 התשס״ו (22 בנובמבר 2005), והחליטה על אישורה.

 התכנית בצורה שבה אושרה, נמצאת בארכיב

 לשכת התכנון המחוזית, מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, טל׳

 08-9788460/1, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רח׳ קפלן

 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טל׳ 02-6701556/646, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטל׳ 03-5688634 בימים א׳ עד ה׳ בשעות 16.00-9.00.

 מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 www.moin.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 י״ד בשבט התשס״ו (12 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

ת י ק ל ת ח י ז ו ח ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ז כ ר מ ז ה ו ח מ  ל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי אושר שינוי מס׳ 51

 לתכנית מיתאר מחוזית, למחוז המרכז, תמ״מ/3 - (שינוי מס׳ 4

 לתמ״מ/21/3) - אזור תעסוקה ואזור נחל וסביבותיו.

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

 הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5381,

 התשס״ה, עמ׳ 2060, ביום י״א באדר ב׳ התשס״ה (21 במרס

.(2005 

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, שלה אצלה

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה את סמכותה בהתאם לסעיף

 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מס׳ 281 מיום ח׳ בתשרי

 התשס״ו (11 באוקטובר 2005), והחליטה על אישורה.

 התכנית בצורה שבה אושרה, נמצאת בארכיב

 לשכת התכנון המחוזית, מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, טל׳

 08-9788460/1, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רח׳ קפלן

 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טל׳ 02-6701556/646, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטל׳ 03-5688634 בימים א׳ עד ה׳ בשעות 16.00-9.00.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

22.3.2006 , 2 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו 3 2 6 



 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

ד ־ ם 5 ו פי ה לפי סעי ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רבישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התבנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס׳  והבניה, התשכ״ה-11965

 חש/2/10 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1642, התש״ל, עמ׳ 2453, מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון (להלן - הוועדה), בהתאם

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

 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין

 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שטח החלקה הפקעה בעבור

 גוש מסי חלקה במ״ר שטח לדרך מ״ר

5,393 624,649 10 7697 

346 20,493 18 

325 16,714 21 

1,295 7,334 21 7700 

104 25,554 35 

6,154 178,145 24 7793 

 הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5449,

 התשס״ו, עמ׳ 117, מיום כ״ח בתשרי התשס״ו (31 באוקטובר

.(2005 

 התכנית בצורה שבה אושרה, נמצאת בארכיב לשכת

 התכנון המחוזית, מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח׳ התקוה

 4, באר שבע, טל׳ 08-6263791, ובארכיב מינהל התכנון,

 משרד הפנים, רח׳ קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טל׳

 02-6701556/646, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום

 מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטל׳ 03-5688634 בימים א׳ עד ה׳ בשעות 16.00-9.00.

 מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 www.moin.gov.il, תחת הכותרת מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

ה נ ו נ ר ל א ה נ י מ ו נ ה על מי ע ד ו  ה

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

 התשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות

,  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-11976

 מינתה המועצה המקומית זמר, בישיבתה מס׳ 16/95, מיום

 י״ד בכסלו התשנ״ו (7 בדצמבר 1995) את עומר מחמוד, ת״ז

 058540493, למנהל הארנונה לענין החוק האמור.

 י״ח בשבט התשס״ו (16 בפברואר 2006)

 (חמ 3-265)

 פתחי דקה

 ראש המועצה זמר

 1 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 252.

 סך כל השטח להפקעה 13,617 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפיים, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ב׳ בשבט התשס״ו (31 בינואר 2006)

 (חמ 2-3)

 אהרון בזירנו

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

ות י כו ח ז ת לו ג צ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-1969

 הריני להודיע כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ 5639,

 5826 רמלה (קודם חלק מגושי שומה 4436, 4434) הוצג ביום ל׳

 בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006) לעיון למשך שלושים יום

 בלשכת פקידת הסדר מקרקעין, אזור הסדר תל אביב והמרכז,

 שד׳ שאול המלך 41, בית הדר-דפנה, תל אביב, בלשכת הממונה

 על מחוז המרכז, ובמח׳ נכסים, עיריית רמלה.

 ל׳ בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 איה מישר

 פקידת הסדר המקרקעין

 אזור הסדר תל אביב והמרכז
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 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (להלן - הוועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה
 בקרקע האמורה, בתום חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו,
 והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור

 את החזקה בה בתום חודשיים כאמור, או לפני כן.

 תוספת

 גוש 6582, חלקה 289 (לשעבר ח״ח 15), שטח רשום 22,036
 מ״ר; שטח להפקעה 9,151 מ״ר בקירוב.

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

 י״ז בטבת התשס״ו (17 בינואר 2006)
 (חמ 2-3)

 דורון ניב

 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רעננה

ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32. . 2 

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ 3488  והבניה, התשכ״ה-11965
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3452, התשמ״ז, עמ׳ 1701, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן
- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים
 4284, התשנ״ה, עמ׳ 2138, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 ירושלים, שכ׳ בית צפפא - גוש 30282, ח״ח 6; הייעוד:
 שטח לבנין ציבורי, כמסומן בצבע חום מתוחם בקו חום כהה

 בתשריט התכנית המאושרת.

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

 כ״ו בטבת התשס״ו (26 בינואר 2006)
 (חמ 4-3)

 אורי לפוליאנסקי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו

7 ־ ם 5 ו פי ה לפי סעי ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳  והבניה, התשכ״ה-11965

 משמ/47(חש) (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3487, התשמ״ז, עמ׳ 2735, מוסרת

 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון (להלן -

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

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שטח החלקה הפקעה בעבור

 גוש מסי חלקה במ״ר שטח למבני ציבור

 8042 34 (לשעבר 12,132 12,088

 גוש 7736,

 חלקה 39)

1,082 282,553 2 7696 

 סך כל השטח להפקעה 13,170 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפיים, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 (חמ 2-3)

 אהרון בזירנו

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

7 ־ ם 5 ו פי ה לפי סעי ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

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

 מס׳ רע/52/1ב (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2887, התשמ״ג, עמ׳ 889, מוסרת

 1 ס״ח התשב״ה, עמי 307.
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 תוספת

 גוש 7056 -

 שטח החלקה שטח ההפקעה

 חלקה (ישנה) במ״ר במ״ר

378 10,038 4 

 68 (מקודם חלקה 48) 27,575 2,713

 בהתאם לתשריט, כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע
 אדום, העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בן גוריון
 68, תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־אביב-

 יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)
 (חמ 4-3)

 רון חולדאי
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית בנין ערים מס׳ הר/  והבניה, התשכ״ה-11965
 1839 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4915, התש״ס, עמ׳ 4602, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן
- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים
 5276, התשס״ד, עמ׳ 2039, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6522 -

 הייעוד

 מגרש לפי

 תצ״ר

 מגרש לפי

 חלקי חלקה תבנית

 3 339 ארעי 43 רחוב משולב

 335 ארעי 44 דרך

 336 ארעי 45 רחוב משולב

 4 339 ארעי 43 רחוב משולב

 336 ארעי 45 דרך

 334 ארעי 46 דרך

 המקום: רח׳ דב הוז ורח׳ מתוכנן.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה.

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז בטבת התשס״ו (17 בפברואר 2006)
 (חמ 4-3)

 יעל גרמן
 יושבת ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הרצליה
 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ 1300,  והבניה, התשכ״ה-11965

 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1977, התשל״ד, עמ׳ 556, מצהירה בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו (להלן - הוועדה),

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר

 ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט

 הפרסומים 3582, התשמ״ח, עמ׳ 3156, תהיה לקניינה הגמור

 והמוחלט של עיריית תל־אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 7056, חלקה 68 (לשעבר חלקה 48 מקודם חלקה 1)

 בשטח של 15,111 מ״ר מתוך שטח כולל של 33,821 מ״ר; בהתאם

 לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בן גוריון 68,

 תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־אביב-יפו,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 (חמ 4-3)

 רון חולדאי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מס׳ 432, שהודעה  והבניה, התשכ״ה-11965

 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 782, התש״ך, עמ׳

 1977, ותכנית מס׳ תא/1940, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 3951, התשנ״ב, עמ׳ 1013, ותכנית מס׳

 2284, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 3248, התשמ״ה, עמ׳ 3349, ותכנית מס׳ תא/2205א, שהודעה

 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3921, התשנ״ב, עמ׳

 17, ותכנית מס׳ תא/2205ב, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 4270, התשנ״ה, עמ׳ 1095 (להלן - התכניות),

 מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת

 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודה בילקוט הפרסומים 5439, התשס״ה, עמ׳ 424/3, תהיה

 לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל־אביב-יפו מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו, 22.3.2006 2329



י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מס׳ ממ/5007  והבניה, התשכ״ה-11965

 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3755, התש״ן, עמ׳ 2367, מצהירה בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן - הוועדה), בהתאם

 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן

- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה

 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים

 5418, התשס״ה, עמ׳ 3503, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 המועצה המקומית גני תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6720 - חלקה 360 (בשלמות), בשטח של 576 מ״ר;

 וחלקה 338 (בשלמות), בשטח של 3,770 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח׳ גליס 9, פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בשבט התשס״ו (2 בפברואר 2006)

 (חמ 4-3)

 לבנה אלונים

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

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

 מס׳ ג/9922 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 5094, התשס״ב, עמ׳ 3300, מצהירה בזה

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים (להלן -

 הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,

 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה

 בילקוט הפרסומים 5441, התשס״ה, עמ׳ 4298, תהיה לקניינה

 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר מנדא מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 17564, ח״ח 5; הייעוד: שטח למבני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפרעם, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בשבט התשס״ו (2 בפברואר 2006)

 (חמ 4-3)

 סלאם חאמד

 יושבת ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מס׳ רח/12/700  והבניה, התשכ״ה-11965
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4004, התשנ״ב, עמ׳ 3168, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן
- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים
 5444, התשס״ו, עמ׳ 15, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 3648, ח״ח 1 (מגרשים ארעיים 317, 318, 319, שייעודם
 דרך, ומגרש 320 שייעודו שצ״פ על פי תצ״ר תמורה מס׳ 19,

 שאושר לרישום ביום 4 בינואר 2004).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ז׳ בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006)

 (חמ 4-3)

 מלול רחמים

 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רחובות

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

י סעיף 19 פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-11965
 מס׳ ממ/במ/3074 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4151, התשנ״ד, עמ׳ 174, מצהירה
 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן -
 הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 5177, התשס״ג, עמ׳ 2167, תהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גבעת שמואל מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6191, ח״ח 14, מגרש 113, על פי תכנית ממ/במ/3074,

 בשטח של כ־3,202 מ״ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח׳ גליס 9, פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006)

 (חמ 4-3)

 לבנה אלונים

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

22.3.2006 ,  2330 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 מחוז תל אביב

פו י  מרחב תכנון מקומי תל־אביב-

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

יפו מופקדות תכניות אלה:  ולבניה תל־אביב-

 (1) ״תכנית מסי תא/מק/3660״, שינוי מסי 7 לשנת 2005 של

 תכנית 58 על שינוייה, שינוי מסי 1 לשנת 2005 של תכנית

 180, שינוי מסי 1 לשנת 2005 של תכנית 3264 - גוש 7085,

 חלקה 181, ח״ח 177, 185.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח׳

 תרס״ט 2; גבולות התכנית: ממזרח - רח׳ תרס״ט, מדרום

- רח׳ כיכר הבימה, ממערב - רח׳ כיכר הבימה, מצפון

- גן יעקב, חלקה 180.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות לתוספת בניה

 לתיאטרון הבימה ומיסוד מצב קיים, על ידי איחוד וחלוקה

 ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי תא/מק/3674״, שינוי מסי 1 לשנת

 2005 של תכנית מיתאר 1116א-3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שכי רמת אביב

 החדשה, רחי שמואל תמיר 33 - גוש 6630, חלקה 761.

 עיקרי הוראות התכנית: שיפור התכנון במגרש ברחי

 שמואל תמיר 33 וזאת על ידי: א) שינוי קו בנין צדדי

 מ־4 מי ל־3 מי; ב) תוספת קומה מעל 3 הקומות המאושרות;

 ג) קביעת הוראות להקמת פרגולות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ללא תשלום, במשרדי

 מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין

 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, בתוך

 חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 דורון ספיר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

פו י  לתכנון ולבניה תל־אביב-

 מרחב תכנון מקומי אונו

ר א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי קא/

 מק/103״, שינוי לתכניות מיתאר תממ 188, תממ/מק/29, תממ/

 מק/41 ותממ 341.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש

 6493, חלקות 171-165, 175, 176, 215-209, 290, 298, 320-316,

 322, ח״ח 174-172, 206-204, 299, 302, 308, 324.

ת ו ע ן ט קו  תי

 ההודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 1943, לענין תכנית מס׳ ח/415 (חולון), שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו, ע׳מ 1934 - בטלה, הואיל

 וכבר פורסמה בילקוט הפרסומים 5468, התשס״ו, עמ׳ 781.

 (חמ 3-2)

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תבנון מקומי בית שמש

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה בית שמש מופקדת ״תבנית מסי בש/מק/835יב״,

 שינוי לתבנית בש/835ח.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בית שמש, רמת בית

 שמש, שבי א׳, השטח נמצא צפונית לרח׳ נחל עין גדי, השטח

 שבין קואורדינטות רוחב 198.775-198.175 ובין קואורדינטות

 אורך 624.700-624.625; גוש 34277, חלקה 9, ח״ח 4, 13, 14;

 גוש 34278, ח״ח 9, 33,21, 34; מגרשים מסי 106-101 לפי תבנית

 בש/835ח.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קווי בנין, איחוד מגרשים

 וחלוקה מחדש, קביעת הוראות חדשות לגבי מספר מבנים

 במתחם והמרווחים ביניהם; ב) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי

 בנין חדשים; ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ד) איחוד

 וחלוקת המגרשים בהסבמת הבעלים; ה) ביטול סעיף 11ב

 בתבנית בש/835ח לגבי השטחים בתבנית זו; ו) ביטול סעיפים

 9א, 9ג, 9ו, 9ז, 9ח בתבנית בש/835ח לגבי השטחים בתבנית זו.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה בית שמש, רחי נחל שורק 10, רמת בית שמש,

 טלי 02-9900777. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלבה

 1, ירושלים, טלי 02-6290222.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 גיקי אדרי

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתבנון ולבניה בית שמש

2331 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, כ״ב באדר התשס״ו



 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 טי בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 שלומית דוטן

 יושבת ראש הועדה המרחבית

יהודה-אזור  לתכנון ולבניה אור־

 מרחב תכנון מקומי בת ים

ת ט ר ו פ מ ר ו א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר ומפורטת

 מסי בי/מק/449״, שינוי לתכניות בי/2/א, בי/260, בי/30א,

 בי/328, בי/339, בי/377, בי/430.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, דרך בן גוריון

 105 - גוש 7139, חלקה 108 בשלמותה; גבולות התכנית: מצפון

- חלקה 107 בגוש 7139, מדרום - חלקה 109 בגוש 7139, ממזרח

- רחי מרגנית, ממערב - דרך בן גוריון.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת במסגרת של 6% לשיפור

 התכנון; ב) תוספת של 5% בעבור מעלית; ג) חלוקת יח״ד דיור

 אחת ל־3 יחידות דיור (תוספת 2 יח״ד) באופן שיתקבלו בבנין

 סך הכל 14 יח״ד במקום 12 יח״ד; ד) השלמת הדירה בקומה

 חמישית (קומה חלקית) לקומה מלאה על ידי תוספת של

 47.22 מ״ר שהם 7.15% + חדר על הגג בשטח של 40 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5472, התשס״ו, עמי 968.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בת ים, רחי סטורמה 1, רמת יוסף, בת ים,

 טלי 03-5556030 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,

 תל אביב, טלי 03-7632580, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בשבט התשס״ו (13 בפברואר 2006)

 אורי בוסקילה

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה בת ים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת נ כ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/מק/2115״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש 6543,

 ח״ח 5, 6, 10, 24.

 השינויים המוצעים: א) שינויים בבינוי והעמדת מבנים, זיקות

 הנאה ומערך התנועה; ב) קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש

 לפי מגרשים; ג) קביעת קווי בנין.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי סעיף 11.א. בהוראות

 התבנית תממ 188: במקום קוטגיים טוריים תותר בניית קוטגיים

 באזור מגורים אי מיוחד לפי תבנית בינוי למגרש בשלמותו;

 ב) אין שינוי בזבויות הבניה ואין שינוי במספר יחידות הדיור.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמי 2529.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה אונו, רחי סוקולוב 13, קרית אונו, טלי

 03-5311245, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז תל אביב, רחי אחד העם, תל אביב, טלי 03-5193333,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בשבט התשס״ו (9 בפברואר 2006)

 בנצי מורדוב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה אונו

 מרחב תבנון מקומי אור-יהודה-אזור

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה אור-יהודה-אזור ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 מאא/מק/1/1071״, שינוי לתבנית מאא/100.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אור יהודה, רחי

 הסדנא 12 - גוש 6226, חלקה 57.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי גודל מגרש מינימלי

 מ-1,000 מ״ר ל-950 מ״ר; ב) חלוקת החלקה ל-2 מגרשים:

 מגרש מסי 1 נמצא בחלק הדרומי של החלקה ובולל:

 1)רצועה בחלקו המערבי ברוחב של 2 מי עם זיקת הנאה להולבי

 רגל; 2) רצועה בחלקו הצפון מערבי ברוחב של 6 מי עם זבות

 מעבר להולבי רגל ורבב בעבור מגרש 2, שטח המגרש 1,840 מ״ר;

 מגרש מסי 2 נמצא בחלק הצפוני של החלקה, שטח המגרש

 950 מ״ר; ג) שינוי קווי הבנין למגרשים החדשים בדלקמן:

 מגרש מסי 1 - בצד צפון - בקומת קרקע 6.50 מי, ובקומות

 עליונות 4.50 מי, בצד מערב - 5 מי, בצד דרום - 4 מי, בצד

 מזרח 0 מי במקום 4 מי; מגרש מסי 2 - בצד צפון - 0.5 מי לגבי

 בל הקומות, בצד מערב - 0 מי, בצד דרום - 2.80 מי בקומת

 קרקע ו-1.80 מי בקומות עליונות, בצד מזרח - 0 מי במקום 4 מי;

 ד) התבסית המרבית בקומת הקרקע במגרש מסי 2 תהיה 85%

 משטח המגרש, ובמגרש מסי 1 יהיה 50% משטח המגרש.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה אור יהודה, רחי אליהו סעדון 122, אור יהודה,

 טלי 03-5388108. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה

 החדשה, שדי מנחם בגין 125, תל אביב.
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 מרחב תבנון מקומי רמת גן

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז

 תל אביב מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מסי רג/מק/1/1088״, שינוי לתבנית רג/

.1088 

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רמת גן, רחי אצ״ל

 פינת רחי מבצע עין - גוש 6183, חלקות 212-209, 217¬

 220, ח״ח 2, 281-279; גבולות התבנית: מצפון - רחי אצ״ל,

 מדרום - שצ״פ בחלקה 287, ממערב - רחי בן אליעזר,

 ממזרח - רחי מבצע עין.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ביטול איחוד חלקות 209,

 210, 219, 220 וחלקות 211, 212, 217, 218 בגוש 6183 לשני

 מתחמים לפי תבנית רג/1088, ושימור החלוקה המקורית

 לפי תבנית רג/340, ללא הסבמת הבעלים, ללא שינוי

 בשטח העיקרי המותר; ב) שינוי בינוי קיים לפי תבנית

 רג/1088, על ידי מתן אפשרות להקמת 8 בנינים (בגובה

 של 8-6 קומות מעל קומת קרקע + דירות על הגג ובגובה

 של 16 קומות מעל קומת קרקע מסחרית בפולה + דירות

 גג) במקום בנינים בני 20-12 קומות, בך שזבויות הבניה

 בתחום התבנית יישמרו; ג) שינוי חלוקת שטחי הבניה

 המותרים בתבנית רג/1088 בין החלקות הבלולות בתבנית,

 ללא שינוי בסך בל השטח הבולל המותר לבניה בבל ייעוד

 בתבנית; ד) שינוי קווי בניה; ה) שינוי גאומטרי בדבר זיקות

 הנאה לפי תבנית רג/1088, ללא שינוי בסך השטח לזיקות

 הנאה (לפי מדידה גרפית); ו) שינוי גאומטרי של הרחבת

 הדרך, בלא שינוי בסך השטח להרחבת הדרך.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי רג/מק/1367״, שינוי לתבניות רג/340,

 רג/340/ג, רג/340/ג/1, רג/340/ג/15, רג/340/ג/21, רג/340/

 ג/3, רג/מק/340/ג/9.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רמת גן, רחי רש״י 25

- גוש 6204, חלקה 308; גבולות התבנית: מצפון - חלקות

 98, 99, 463 בגוש 6204, מדרום - חלקה 307 בגוש 6204,

 ממזרח - רחי רש״י, ממערב - חלקה 302 בגוש 6204.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בחלוקת שטחי הבניה

 המותרים לבניה ללא שינוי בסך השטח המותר לבניה,

 בלומר העברת שטחי בניה ממסחר למגורים; ב) זבויות

 הבניה לשטחים העיקריים יהיו לפי תבנית רג/340 על

 תיקוניה בתוספת ההקלות בשיעור של 16%; ג) שינוי

 מספר יחידות הדיור ללא הגדלת סך השטחים למטרות

 עיקריות; ד) שינוי הוראות תבנית רג/340 בדבר בינוי

 ועיצוב גובה הבנינים, קביעת גובה הבנין ל-6 קומות מעל

 קומה מפולשת בפולה וחדרים על הגג או לחלופין דירת

 גג; ה) הקלה בשיעור של 10% בקווי בנין צדדים מ-3 מי

 ל-2.70 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 מרחב תבנון מקומי הרצליה

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז תל אביב מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי הר/מק/

 1720/ב״, שינוי לתבניות הר/1720, הר/מק/1720/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הרצליה - גוש 6592,

 חלקות 40, 46-43, 48.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי חלוקת שטחי הבניה

 העיקריים המותרים בתבנית, על ידי הגדלת שטחים למסחר

 והקטנת שטחי תעשיה, בלי לשנות את סך בל השטח הבולל

 המותר לבניה בתבנית ובלי שהשטח המותר לבניה למסחר גדל

 ביותר מ-50%.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הרצליה

ם י א נ ת ת ע י ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 מרחב הרצליה, החליטה בישיבתה מסי 351 מיום 21.12.2005

 לקבוע תנאים על פי סעיף 78 לחוק, בהתאם לתבנית הר/

 מק/2115, ושההחלטה בדבר הבנתה התקבלה ביום 21.12.2005,

 לפיהם לא יוצאו היתרי בניה לבניני המגורים בתחום תבנית

 זו לתקופה של שנה מיום הפרסום או עד הפקדתה של תבנית

 הר/מק/2115 לפי המוקדם מביניהם.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הרצליה - גוש 6543,

 חלקות 5, 6, 10, 24.

 השינויים המוצעים: א) שינויים בבינוי והעמדת מבנים,

 זיקות הנאה ומערך התנועה; ב) קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה

 מחדש; ג) קביעת קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה.

 בל מעוניין בקרקע, בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק, להגיש

 ערר לועדת הערר במשרד הפנים, רחי זיבוטינסקי 5, רמת גן,

 טלי 03-7515086.

 זי בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006)

 יעל גרמן

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה מרחב הרצליה
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 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6303728.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

ם 15, חיפה, טלי 04-8616205. י  ולבניה מחוז חיפה, רחי פל-

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי חדרה

ת ט ר ו פ ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מפורטת

 מסי חד/מק/1268״, שינוי לתבנית חד/900.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חדרה - גוש 10016,

 ח״ח 182, 268, 306, 270, 315.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסבמת

 הבעלים, ללא שינוי בשטח הבולל של בל ייעוד קרקע; ב) שינוי

 קו בנין לבביש מסי 4 מ-35 מי ל-30 מי משפת הדרך.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5250, התשס״ג, עמי 1085.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6303728,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז חיפה, רחי

ם 15, חיפה, טלי 04-8616205, ובל מעוניין רשאי לעיין בה י  פל-

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יי בשבט התשס״ו(8 בפברואר 2006)

 חיים אביטן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חדרה

 מרחב תבנון מקומי חוף הברמל

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה חוף הברמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תבנית מפורטת מסי חב/מק/23/נ״א״,

 שינוי לתבניות חב/23, מש״ח 16.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חוף הברמל, רחי גבע

 ברמל - גוש 11900, ח״ח 36.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי גבול בין אזור מגורים

 ואזור חקלאי בנחלה, ללא שינוי סך בל השטחים; ב) קביעת

 גובהם של המבנים השונים בנחלה; ג) שינוי בקווי בנין

 הקבועים בתבנית; ד) איחוד וחלוקה ללא הסבמת בעלים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה חוף הברמל, ד״נ חוף הברמל, טלי 04-8136213. העתק

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753394¬

 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם

 בגין 125, קומה 13, תל אביב.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 י״ד בשבט התשס״ו (12 בפברואר 2006)

 צבי בר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה

 מרחב תבנון מקומי חיפה

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מסי חפ/מק/1195ה״, שינוי לתבנית חפ/1195.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חיפה, שבי הברמל

 הצרפתי, רחי סטפן וייז 19.

 עיקרי הוראות התבנית: הסדרה של תוספת בניה על שטחי

 גג בלתי מקורים במבנה המורבב מבמה גופי בנין שגגותיהם

 אינם במפלס אחד, בניגוד להוראות חפ/229י, ללא שינוי

 בזבויות המאושרות על החלקה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ה.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה, טלי 04-8356807,

 ובן במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז חיפה,

 שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448- 04, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז בשבט התשס״ו (14 בפברואר 2006)

 יונה יהב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חיפה

 מרחב תבנון מקומי חדרה

ת י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תבנית מפורטת מסי חד/מק/848יב״,

 שינוי לתבנית חד/848.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חדרה, שבי ביל״ו, רחי

 תרע״ב - גוש 10035, חלקה 220 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין צדי דרומי (קדמי

 מערבי) למבנה קיים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

22.3.2006 , 2 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו 3 3 4 



 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 טי בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 מוחמד סובחי גבארין

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה עירון

 מרחב תבנון מקומי קריות

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה קריות ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז

 חיפה מופקדת ״תבנית מפורטת מסי ק/מק/144/ה״, שינוי

 לתבניות ק/130, ק/144, תחולנה תקנות לתבנית ק/130.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית מוצקין, רחי

 הרב הרצוג 16 - גוש 10430, חלקה 288 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קו בנין אחורי בחלקה

 288 בגוש 10430, מקו בנין קיים של 6 מי לקו בנין מוצע של

 3.5 מי ומתן לגליזציה של בניה קיימת בקו בנין אחורי; ב) שינוי

 קו בנין קדמי בחלקה 288 בגוש 10430 מקו בנין קיים של 5 מי

 לקו בנין מוצע של 4.80 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה קריות, רחי הגדוד העברי 4, קרית מוצקין, טלי 8715291¬
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8616222.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 י״ד בשבט התשס״ו (12 בפברואר 2006)

 שמואל סיסו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה קריות

 מרחב תבנון מקומי שומרון

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז

 חיפה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1247״, שינוי

 לתבנית ש/23/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בנימינה - גוש

 10207, חלקה 21 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 ההתנגדות יומצא לבמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448. י  מחוז חיפה, רחי פל-

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 טי בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 כרמל סלע

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה חוף הברמל

 מרחב תבנון מקומי מורדות הברמל

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מסי מק/מב/

 701״, שינוי לתבניות מב/286, ג/871.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: טירת ברמל, בין

 הרחובות קרן היסוד ועוצמה - גוש 10726, ח״ח 90, 99, 138,

 145, 146; גוש 11359, ח״ח 20.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים

 ללא שינוי בשטח הבולל של בל ייעוד קרקע; ב) תוספת

 גובה לפי הפירוט הזה: מותר באזור תעשיה - 4 קומות,

 גובה מרבי 15 מי מפ.ק.ט. עד מעקה עליון או שיא גג משופע;

 מבוקש 4 קומות - 25 מי גובה מרבי: שטח ספורט - מותר

 2 קומות, 12 מי גובה מרבי, מבוקש - 3 קומות - 13.5 מי גובה

 מגרש 1,003 מרבי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5440, התשס״ה, עמי 4252.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה מורדות הברמל, ובן במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בטבת התשס״ו (13 בפברואר 2006)

 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה מורדות הברמל

 מרחב תבנון מקומי עירון

ר א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מסי

 מק/ענ/757״, שינוי לתבנית מיתאר ענ/252ב.מ.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אום אל פחם - גוש

 20413, חלקות 48, 49, 51, 52 בשלמותן, ח״ח 45, 46, 53.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקה חדשה בהסבמת בעלי

 הקרקעות הנבללות בתבנית; ב) שינוי קו בנין שנקבע בתבנית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5348, התשס״ד, עמי 746.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה עירון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448,

2335 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2865.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה הוד השרון, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון,

 טלי 7759666—09, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז המרבז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי הוד השרון

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מסי הר/מק/20/9/600/א/20״, שינוי לתבנית

 הר/מק/20/9/600/א/19.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון, רחי

 חמנית — גוש 6453, חלקות 199, 200; מגרש זמני 1.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת מספר יחידות הדיור

 מ־5 יח״ד ל-8 יח״ד, ושינוי בבינוי ללא הגדלת סך בל

 השטחים למטרות עיקריות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3292.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מסי הר/מק/2/1304״, שינוי

 לתבנית הר/1304.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון, רחי

 ההבשרות פינת הסובנות — גוש 6443, ח״ח 17, 18; מגרשים

 127, 174, 177 מתבנית הר/1304.

 עיקרי הוראות התבנית: מתן אפשרות מעבר של תשתיות

 מרחי ההבשרות ועד לגבולו המערבי של מתחם גרינברג

 צפון על ידי איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים, ללא שינוי

 בשטח של בל ייעוד קרקע.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ה, עמי 29.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, הוד השרון, טלי

 7759666—09, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז המרבז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 גי בשבט התשס״ו (1 בפברואר 2006)

 רפאל בן מרדכי

 ממלא מקום יושב ראש הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה הוד השרון

 מרחב תבנון מקומי בפר סבא

ר א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה בפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז המרבז מופקדת ״תבנית מיתאר מסי בס/מק/15/1/מט״.

22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה שומרון, רחי המייסדים 52, זברון יעקב.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב, חיפה, טלי 04-8616252.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 גי בשבט התשס״ו (1 בפברואר 2006)

 מוטי קירמאיר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה שומרון

 מחוז המרכז

 מרחב תבנון מקומי הוד השרון

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הוד השרון מופקדת ״תבנית מסי הר/מק/24/302״, שינוי

 לתבנית הר/3/302.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון, פינת

 הרחובות גולומב/הרמה, גיל עמל - גוש 6657, חלקות 198 199.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקו בנין; ב) שינוי בקו

 בנין צדי; ג) התבנית בפופה לבל הוראות תבנית מפורטת הר/

 3/302, למעט השינוי המפורט בקו בנין צדי הבלול בגבולות

 תבנית זו.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7 (קומה בי), הוד השרון 45265,
 טלי 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז המרבז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי

.08-9788444 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הוד השרון

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מסי הר/מק/5/600/א/9״, שינוי לתבניות הר/במ/5/600/א, הר/

 מק/5/600/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון, רחי

 ביאליק - גוש 6455, ח״ח 2; מגרש 8.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי ו/או

 עיצוב אדריבלי; ב) שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי;

 ג) הגדלת מספר יח״ד; ד) שינוי הוראות בדבר תבסית קרקע.
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 08-9788444, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 גי בשבט התשס״ו (1 בפברואר 2006)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תבנון מקומי רעננה

ת ו א ר ו ר עם ה א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ת ט ר ו פ מ  כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר עם

 הוראות במפורטת מסי רע/מק/330/1/ו״, שינוי לתבנית

 330/1/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רעננה, מצפון - רחי

 התעשיה - גוש 7656, חלקה 261.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קו בנין צדדי בצד מזרח

 מ-3.5 מי ל-0.5 מי לביוון שביל ציבורי; ב) קביעת תבסית קרקע;

 ג) קביעת בינוי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 3472.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה רעננה, רחי השוק 6, רעננה, טלי 09-7610516,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז המרבז,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז בשבט התשס״ו (15 בפברואר 2006)

 דורון ניב

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתבנון ולבניה רעננה

 מרחב תבנון מקומי לב השרון

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה לב השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז המרבז מופקדת ״תבנית מפורטת מסי צש/מק/13/22-7״,

 שינוי לתבנית צש/במ/301/22-7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שער אפרים - גוש

 8462, ח״ח 24, 32; מגרש 311.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת קו בנין קדמי לבביש 10

 מ-5 מי ל-4 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר סבא, רחי אליהו

 התשבי 12 - גוש 7593, חלקה 75.

 עיקרי הוראות התבנית: א) העברת שטח עיקרי מעליית

 הגג לקומת המרתף; ב) שינוי גובה המרתף בתחום השטח

 העיקרי מ-2.20 ל-2.50 נטו.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה בפר סבא, רחי ויצמן 137, בפר סבא, טלי 09-7649177.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 י״ז בשבט התשס״ו (15 בפברואר 2006)

 יהודה בן חמו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה בפר סבא

 מרחב תבנון מקומי ראשון לציון

ר א ת י ת מ ו י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מסי רצ/מק/50/9/1״, שינוי לתבניות

 רצ/9/1, רצ/1/1 שבתוקף.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 טרומפלדור 7 - גוש 3928, חלקה 219 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת של 3 יחידות דיור

 מ-5 יח״ד ל-8 יח״ד; ב) תוספת הקלה בשיעור של 5%

 בעבור מעלית; ג) קביעת הוראות בניה; ד) קביעת קווי

 בנין; ה) תוספת קומה מ-4 קומות ל-5 קומות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5435, התשס״ה, עמי 314.

 (2) ״תבנית מיתאר מסי רצ/מק/11/3/170״, שינוי לתבניות

 רצ/3/170/ג, רצ/1/1 שבתוקף.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון - גוש

 2717, ח״ח 12.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קווי בנין; ב) הריסת

 מבנה טרומי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ה, עמי 31.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה ראשון לציון, רחי הברמל 20, ראשון לציון,

 טלי 03-9547577, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז המרבז, קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה, טלי
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 1/198, בר/3/198; כפר הנגיד — בר/199, בר/4/199; כפר אביב

 — בר/6/417, בר/1/6/417, בר/7/417, בר/12/417; כפר מרדכי

 — בר/1/174; מישר — בר/1/178, בר/4/178; משגב דב — בר/

 2/104, בר/5/104, בר/9/104; גן הדרום — בר/1/166, בר//4

 166; שדמה — בר/1/158, בר/2/158, בר/9/158; עשרת — בר/

 1/54/353, בר/2/54/353; קדרון — בר/2/40, בר/4/40, בר/מק/

 5/40, בר/6/40, בר/מק/7/40, בר/8/40; גבעת ברנר — בר/מק/

 1/255 על תיקוניה; בניה — בר/2/20 על תיקוניה; בית אלעזרי

 — בר/2/13 על תיקוניה; קבוצת שילר — בר/9/15; בן זכאי — בר/

 223, בר/1/223, בר/2/223; בית גמליאל — בר/1/146, בר/2/146;

 בני דרום — בר/1/26; ניר גלים — בר/4/115; בני ראם — בר/

 1/224 על תיקוניה; בית חלקיה — בר/1/138; חפץ חיים — בר/282

 על תיקוניה; יסודות — בר/251, בר/1/251; יד בנימין — בר/256.

 התכנית תחול על המגרשים של משתכנים בהרחבות של

 המושבים והקיבוצים ביישובים המפורטים לעיל.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת פתרון אחסון נוסף על

 ידי הצבת מבנה טרומי מפלסטיק במסגרת זכויות הבניה

 המותרות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי 9412991—08

 או 9412714—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, שדי

 הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 בר/מק/2/255״, שינוי לתכנית בר/מק/1/255.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ גבעת ברנר

 — גוש 3662, חלקה 2; מגרשים 117, 127, 129, 130, 135, 136,

,221 ,220 ,211 ,210 ,201 ,172 ,163 ,156 ,155 ,148 ,147 ,141 ,140 

.240 ,231 ,230 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי באחד מקווי הבנין

 הקדמיים וצדיים במגרשים פינתיים לפי הפירוט הזה: באזור

 מגורים אי: קו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל-2.5 מ׳, קו בנין צדי מ־2.5 מ׳

 ל־5 מי; באזור מגורים א1: קו בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־3 מ׳, קו בנין צדי

 מ־3 מ׳ ל־5 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמי 609.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שורקות, גבעת ברנר 60948, טלי 9412991—08,

 וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 לתכנון ולבניה לב השרון, צומת בני דרור, תל מונד 40600,

 טלי 7962205—09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי

.08—9788444 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ו׳ בתשרי התשס״ו(9 באוקטובר 2005)

 יצחק ישועה(שייע)

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לב השרון

 מרחב תכנון מקומי קסם

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ק/מק/3433״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם — גוש

 8862, ח״ח 5, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאזור

 מגורים גי לשביל ומשביל לאזור מגורים גי ללא שינוי בסך כל

 ייעוד; ב) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים; ג) קביעת קווי בנין

 למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם, רחי עי אלכרים קאסם 10, כפר קאסם,

 טלי 9370241—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה,

 טלי 9788444—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו בשבט התשס״ו (13 בפברואר 2006)

 אלי שמחון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 מרחב תכנון מקומי שורקות

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 בדבר הפקדת

 ״תכנית מפורטת מסי בר/מק/308״, שינוי לתכניות המפורטות

 להלן:

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצות אזוריות

 ברנר, גדרות, גן רוה חבל יבנה, נחל שורק: גן שורק — בר/

 7/437; נטעים — בר/212, מח/82, בר/14/51; גאליה — בר/

22.3.2006 ,  2338 ילקוט הפרסומים 5508, כ״ב באדר התשס״ו



 ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508 - 04, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בשבט התשס״ו (13 בפברואר 2006)

 סלאם חאמד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תבנון מקומי גולן

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה גולן מופקדת ״תבנית מפורטת מסי גו/מק/01/6146״,

 שינוי לתבניות ג/6146, ג/12771, גב״מ 100.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בנף - גוש 200000,

 חלקה 13.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסבמה

 ללא שינוי בשטח הבולל של בל ייעודי הקרקע אזור לבניני

 ציבור, שטח ספורט ושטח דרך; ב) שינוי בגודל מגרש מינימלי

 ל-1.5 דונם.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה גולן, מועצה אזורית גולן, ת״ד 13,

 קצרין 12900, טלי 04-6969711/2. המתנגד ימציא את העתק

 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז

 הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית 17511,

 טלי 04-6508508.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי גולן

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מקומית מסי גו/מק/01/5810״, שינוי

 לתבנית ג/5810.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בית המבס התחתון

- גוש 13049, חלקות 11, 14, 35; גוש 13368, חלקות 7, 15,

 17; גוש 201000, חלקות 1, 4, 23.

 עיקרי הוראות התבנית: א) מיצוי הפוטנציאל התיירותי

 בתבנית על ידי ארגון מחדש ויעיל יותר של ייעודי הקרקע;

 ב) עדבון שטח התבנית ושטחי ייעודי הקרקע השונים

 לפי תבנית מדידה ערובה על ידי מודד מוסמך; ג) איחוד

 וחלוקה של המגרשים, ללא שינוי בשטח הבולל של בל

 ייעוד קרקע; ד) שינוי בקו בנין; ה) שינוי בינוי; ו) שינוי

 גודל שטחי מגרשים; ז) הפרדת שטחים למטרות עיקריות,

 שטחים למתן שירותים נלווים.

 קרית הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 חי בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 עמי יפרח

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שורקות

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 אג/מק/025/8260״, שינוי לתכנית מיתאר מטולה ג/8260.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה — גוש 13213,

 חלקות 18, 19, 21, 52—66 (מספר חדש), 20 (מספר ישן).

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים

 ללא הסכמה; ב) שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג/8260;

 ג) שינוי של הוראות ג/8260 בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5093, התשס״ב, עמי 3262

 ופעם נוספת פורסם תקנון + נספח בינוי(לאחר תיקון) בילקוט

 הפרסומים 5468, התשס״ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור

 הגלילית, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט״ז בשבט התשס״ו (14 בפברואר 2006)

 דוד אברהם

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 גא/מק/26/03״, שינוי לתכנית ג/7403.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ביר אל מכסור — גוש

 10502, חלקה 294 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה, עמי 2366.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, ת״ד 505, טלי 9502021—

 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

2339 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, כ״ב באדר התשס״ו



 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4044.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,

 טלי 04-6520038, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ו בטבת התשס״ו (26 בינואר 2006)

 לאה ספיר

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תבנון מקומי לב הגליל

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מסי גלג/57/05/12906״, שינוי לתבנית

 ג/12906.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: במרבז העיר סבנין

- גוש 19287, ח״ח 23.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי גלג/59/05/12906״, שינוי לתבנית

 ג/12906.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: במערב סבנין - גוש

 19318, ח״ח 27.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סבנין, טלי 04-6746741.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, ת״ד 595, טלי 04-6508555.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי לב הגליל

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תבנית מפורטת מסי גלג/42/05/12907״,

 שינוי לתבניות ג/12907, ג/7240.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מזרח הבפר עראבה

- גוש 19356, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5472, התשס״ג, עמי 977.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי גו/מק/01/9626״, שינוי לתבנית

 ג/9626.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חוף דוגה — גוש

 200000, ח״ח 14.

 עיקרי הוראות התבנית: א) העברת השטח המיועד

 לשירותי נופש (שי2) צפונה למיקום המאושר בתבנית

 ג/9626 על ידי ניוד בתוך שמירה על סך בל השטח הקבוע

 בתבנית ג/9626; ב) ביטול דרך וקביעת דרך חדשה על

 ידי ניוד בתוך שמירה על סך בל השטח הקבוע בתבנית

 ג/9626.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5472, התשס״ג, עמי 977.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה גולן, מועצה אזורית גולן, ת״ד 13, קצרין

 12900, טלי 6969711/2—04, ובן במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית,

 טלי 6508508—04, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 אלי מלכה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה גולן

 מרחב תבנון מקומי יזרעאלים

ר א ת י ת מ י נ כ ן ת ו נ ק ת י ל ו נ ר שי ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור שינוי לתקנון ״תבנית

 מיתאר מסי מק/יז/07/9075״, שינוי לתבנית 9075.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ציפורי.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בהוראות הבינוי בדבר

 חניות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5413, התשס״ה, עמי 3302.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,

 טלי 6520038—04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי יזרעאלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 מק/יז/01/7801״, שינוי לתבנית 7801.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר גדעון — גוש

 16769, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין צדי למגרש 302ה

 בלבד מ־3 מי ל-0 מי.

22.3.2006 ,  2340 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 מרחב תבנון מקומי מרום הגליל

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 מה/מק/1/8202״, שינוי לתבנית ג/8202.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מושב ספסופה - גוש
 14454, חלקות 1, 7, 8, 10, 15, 16; גוש 14455, חלקות 3-1, 7-5,
 10, 16-12; גוש 14456, חלקות 11-8; גוש 14457, חלקות 11,10.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
 לשטח למבני משק ושטח למבני ציבור, משטח למבני ציבור
 לאזור מגורים, ומשטח למבני משק לאזור מגורים ודרך, הבל
 ללא שינוי בגודל השטח של בל ייעוד קרקע למעט הגדלת שטח

 הדרך על חשבון שטח למבני משק.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3647.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה מרום הגליל, מרבז אזורי, ת״ד 90000, צפת
 13110, טלי 04-6919806, פקסי 04-6919897, ובן במשרדי הועדה
 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, ת״ד
 595, נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508, פקסי 04-6554188,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז בשבט התשס״ו(14 בפברואר 2006)

 שלמה לוי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה מרום הגליל

 מרחב תבנון מקומי משגב

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 מש/מק/1/14402״, שינוי לתבנית ג/14402.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מנוף - גוש 19808,
 ח״ח 1; מגרשים 362, 363, 364, 365 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התבנית: איחוד וחלוקת מגרשים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5464, התשס״ו, עמי 659.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה משגב, אזור תעשיה תרדיון, משגב,

 טלי 04-9990102, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 טי בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 דוד אברהם

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה משגב

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי 6746741—04.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, ת״ד 595, טלי 6508555—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 טי בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)

 סיאח חמוד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

ת ו י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי 2/מע/מק/43/219״, שינוי לתכנית 2/ג/

 בת/219.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי — גוש

 11178, חלקה 6 בשלמותה, ח״ח 26.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבה מקומית של דרך כדי

 לאפשר חיבור החלקה לדרך.

 (2) ״תכנית מסי 1/מע/מק/50/3128״, שינוי לתכנית 1/ג/3128.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם — גוש 11093,

 ח״ח 124; מגרש 9.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין; ב) חלוקת מגרש

 מסי 9 לשני מגרשי משנה ללא הסכמה; ג) העלאת מספר

 קומות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי

 ציפורן 5, נצרת עילית, טלי 6468585—04. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 קרית רבין, נצרת עילית, טלי 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 ראפע חגיאגירה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

2341 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, כ״ב באדר התשס״ו



 מרחב תבנון מקומי עומר

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה עומר ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה
 מחוז הדרום מופקדת ״תבנית מפורטת מסי 14/מק/1022״,

 שינוי לתבניות 14/מק/1013, 14/במ/148.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: עומר, רחי נורית 2
- גוש 38576, חלקה 31; מגרש 183.

 עיקרי הוראות התבנית: קווי בנין לבריבת שחיה יהיו
 1.50 מי מגבול מגרש קדמי במקום 5 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה עומר, רחי הדר פינת רחי תמר מעל בית התרבות,
 ת״ד 1, עומר 84965, טלי 08-6291144. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז הדרום, דרך

 הנשיאים, באר שבע, טלי 08-6296444.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 י״א בשבט התשס״ו (9 בפברואר 2006)

 פיני בדש

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה עומר

 מרחב תבנון מקומי שדרות

ר ו ש י א ת ב ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ם י נ פ ר ה  ש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי

 21/מק/2030״, שינוי לתבנית 16/101/02/21.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שדרות חלקי גוש

 1898; מגרש 48 בשלמותו מתבנית 16/101/03/21.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין קדמי מ־3 מי

 ל־0 מי, קו בנין צדדי מ־1.5 מי ל־0 מי וקו בנין אחורי מ־3 מי

 ל־0 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 7.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה, עמי 2370.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה, ובן במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה
 מחוז הדרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה החדשה, באר
 שבע, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שדרות

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי שג/מק/

 22/02״, שינוי לתכנית ג/6957.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה — גוש 18585,
 ח״ח 36; מגרש 626.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין לגבי
 בניה קיימת בלבד. על תוספות בניה בעתיד יחולו הוראות קווי

 בנין לפי תכנית מאושרת ג/6957.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טמרה, ת״ד 377, טמרה, טלי 9942121—04. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, נצרת עילית, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—

.04 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה באב התשס״ה (30 באוגוסט 2005)

 סמיר והבה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 3/מק/2160״, שינוי לתכניות מפורטות 77/101/02/3, 109/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע זי,

 רחי רשב״י — גוש 472, חלקות 25, 65; גוש 2023, ח״ח 12;

 שטח התכנית: 22,121 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי להקמת בניני
 מגורים ומסחר; ג) קביעת שטחי הבניה המרביים למסחר,
 קביעת מספר יח״ד ושטחי בניה למגורים מבתוך סך הזכויות

 הקיימות בחלקה; ג) קביעת קווי בנין מרביים לבינוי המוצע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 3483.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 צבי צילקר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

22.3.2006 , 2 ילקוט הפרסומים 5508, כ״ב באדר התשס״ו 3 4 2 



 שם המבקש/

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 1287 רוזן משה מוריס 22.10.2004 רוזן יצחק

 פישמן דוד 27.8.2002 פישמן שלמה

 אלימלך

6323 

 6972 בורטן אסתר 11.6.2001 שטרית יעל

 7030 אלחרר אליהו 5.1.2006 אלחרר מרים

 6520 דאר חממה 17.9.2005 דאר יוסף

 3661 הלוי זמבול 19.1.2006 הלוי קלומירא

 5944 זהיב יעקב 2.2.2006 זהיב שולמית

 6441 שרייבר רודולף 28.10.2005 ורהימר שרה

 7075 פריי יצחק 4.2.2006 פריי דוד

 1162 פריליך שריטה 15.2.2006 פרייליך יוסף

 קליינמן עלעמי

 עפרה

 4635 קליינמן שמואל 17.2.2006

 7129 אוחיון שבה 31.1.2006 אוחיון יצחק

 בובובזה אביבה

 מזל

 8275 אביטון אליהו 20.3.2004

 6419 בילר פנינה 7.9.2005 בילר תאודור

 8719 דודיאן משה 27.12.2005 דודיאן מזל

 3874 מזרחי יעקב 11.12.2001 מזרחי יפה

 פרוינוביץ 16.2.2005 אופן דבורה

 אלימלך

5980 

 4880 פרוינוביץ טובה 29.4.2003 אופן דבורה

 5401 רוזנטל קרל 6.10.1985 רוזנטל בנימין

 8879 שטיין צפורה 26.1.2006 שטיין שלמה

 3648 בהן יוסף אפרים 16.8.2003 בהן מרק לורנס

 5683 יצחק שלמה 26.8.2005 יצחק שושנה

 ב״ו בטבת התשס״ו (26.1.2006)

 משה ביטון, המזביר הראשי

ב י ב ל א ת י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 2926 בנימיני שמחה 15.7.1997 ידגרין סמי

 4160 פופקו צפורה 30.10.2005 סנדל רבקה

 7110 זלק חיה 29.9.2005 ארמן שרה

 1056 הורוביץ חנה 11.122005 הורוביץ תם אטי

 (1) ״תבנית מפורטת מסי 21/מק/2020״ שינוי לתבנית

.71/102/03/21 

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שדרות, רחי השקד

- גוש 1882, חלקות 102-100, 106-104 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התבנית: ביטול שביל קיים להולבי רגל

 וקביעת שביל זהה אחד במקומו להולבי רגל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5319, התשס״ד, עמי 3591.

 (2) ״תבנית מפורטת מסי 21/מק/2026״, שינוי לתבנית

 84/102/03/21א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שדרות, רחי בן

 יהודה 6 - גוש 1898, חלקות 25, 66 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי צורה גאומטרית של

 מגרש 7א, על ידי איחוד וחלוקה מחדש ושינוי מיקום

 ייעודים שונים אך זהים בגודלם, ושינוי קו בנין קדמי

 ל־0 מי ותבסית ל־100%.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 1.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5297, התשס״ד, עמי 2886.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה שדרות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה החדשה, רחי התקוה

 4, באר שבע, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 די בשבט התשס״ו (2 בפברואר 2006)

 שמעון בן-דיין

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה שדרות

 הודעות בתי הדין הרבניים
ם י ל ש ו ר י י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 1038 נאטי יחזקאל 11.4.2005 נאטי עובדיה

 8805 פולק אדיט 21.1.2006 ברנשטיין יוליאנה

 1431 חזן אסתר 26.1.2006 חזן יהודה

 7819 טורגימן רחמים 5.5.1987 בן ישעיה זהבה

 5544 חסון שרה 26.9.2005 חסון יצחק

 9487 טוטיאן שושנה 23.12.2005 טוטיאן בן ציון

 2730 גרסטל הרמן 20.7.2005 גרסטל מאיר

 5900 דייטל רוזה 1.8.2002 דייטל שמואל זאב

 2716 וייס מוריציו 4.8.1998 דיטל חנה מינדל

 4629 הנאו יוסף יעקב 1.7.2004 הנאו יצחק אהרן

 9647 לוי דוד חי 8.2.2006 לוי שמחה

2 3 4 3 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 8552 גולצאקר יעקב 6.1.2006 גולצאקר משה

 0454 פרלמן פרידה 28.1.2006 פרלמן איצעק

 6518 בילקר איה 4.8.1997 בילקר דן

 6341 סולומון מוריץ 6.5.1995 סולומון פנינה

 1735 גדלוביץ סימה 4.2.2006 גדלוביץ מנדל

 יקותיאלוב 2.2.2005 יקותיאלוב נחמה

 צפורה

6832 

 6069 הרון מלה 12.1.2006 הרון יעקב

 5010 עיואן נורי 22.1.2006 עיואן נסים

 3812 לוריא מנדל 23.1.2006 לוריא לייבה

 8281 שנקר מרים 30.1.2006 שנקר דניאל

 2826 אדרי שמעון 2.1.2006 אדרי בת שבע

ים  1021 גבאי דורית 3.3.2005 גבאי מנשה-חי

 7930 טייר אברהם 8.12.1987 טייר יוסף

 7495 טייר אדלה 17.12.2004 טייר יוסף

 7495 צרפתי עזריאל 21.1.2006 צרפתי מדלין

 4818 בסון פרחה 18.12.2005 בסון עזרא

 9370 גטרויר ענת 12.1.2006 גטרויר עודד

 1940 שמה דליה 12.1.2005 שמה רונן

 0341 שמה עוזי 3.3.2004 שמה רונן

 י״ח בשבט התשס״ו (16 בפברואר 2006)

 יצחק פרץ, המזביר הראשי

ה פ י ח י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 חזות אורלי

 אברהם סלביה

 לוי רוזה

 מלר אילנה

 תבור שמאול

 רולדהיים אברהם

 סלע יהודה

 גזית אברהם

 ברסלב פרידה

 תאריך

 פטירה

26.3.1995 

19.12.2005 

23.10.2005 

29.11.2005 

15.1.2006 

18.9.2005 

28.12.2005 

21.12.2005 

25.1.2005 

 שם המנוח/ה

 עוליאל זוהרה

 אברהם מנדל

 אנקוא פרחה

 מנדל ארנולד

 תבור משה

 רודלהיים

 יהודית

 סלוצקין אסתר

 ברגזין פרלה

 ברסלב איליה

 מסי

 תיק

8735 

6681 

9827 

2006 

0754 

2768 

3559 

3518 

4971 

 שם המבקש/ת

 פולג רמי

 רבגד יצחק

 ריינגולד נגה

 רוטנברג פרדל

 חנה

 שמעה דלילה

 דרורי שרה

 דרורי שרה

 פרידמן דליה

 ברדס עליזה

 בנדור גבריאל

 בנדור גבריאל

 טיירי חביבה

 עזרא סלומון

 עזרא סלומון

 ברמי עוזיהו

 ויצמן פנחס

 סנדל רבקה

 זילבר אמיר

 מרבוס לינה

 בץ אבא

 בץ אבא

 חמדי שחר

 נחמן יוסף

 וסרמן רוזה

 גחון אריק

 אדרי בת שבע

 וייס מאיר

 מגידו אלונה

 הנדי בובבת

 סגל אלה

 בילקר דן

 גולן דליה

 קרידי משה

 בבר חנה

 הורנשטיין מזל

 הורנשטיין מזל

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה

 7033 פרחי שמואל 11.1.2006

 1426 טרבגודה חיה 1.5.1993

 0750 קלעי רות 5.12.2005

 2645 פרנקל שמואל 6.2.2005

 3136 שמעה שאול 25.9.1998

 5372 בוגטי שמואל 11.1.2005

 9969 בוגטי מרים 18.4.2005

 6999 יוסף קלאוס 8.1.2006

 8284 ברדס יהושוע 2.5.2003

 6141 בנדור איתן 9.5.1998

 6534 בנדור טובה 19.1.2006

 0152 טירי משה 29.12.2005

 6521 עזרא ויקטוריה 10.5.1999

 6513 עזרא זק 11.11.1985

 0344 ברמי יהודית 4.5.2005

 3799 ויזמן חסיבה 29.6.2004

 4178 פופקו תאודור 11.5.1981

 8429 זילבר זאב 19.1.2006

 2803 חודורוב שרה 30.12.2005

 4724 בץ מאיר 30.6.2005

 4732 בץ סימה 8.11.1995

 0592 חמדי רפאל 31.1.2006

 9388 נחמן אליהו 14.11.2003

 0101 סלומניצקי 21.1.2006

 זאפיה

 6682 גחון סימן טוב 31.1.2006

 7111 אדרי מבלוף 11.2.2000

 3902 וייס חיה 19.12.2005

 9539 הרמן ונדה 30.11.2005

 2858 הנדי יצחק 27.5.2005

 3364 סגל מרקו 26.10.2005

 1385 בילקר בני 27.12.2005

 5869 גולן יעקב 12.1.2006

 9134 קרידי וידה 13.12.2005

 3563 בבר יוסף 8.6.2005

 9927 חבר לאה 8.12.1997

 2804 חבר מרדבי 31.12.2005

22.3.2006 , 2 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו 3 4 4 



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 6356 נתח עדה 12.11.2005 נתח אהרון

 7702 רנצר מוריץ 23.10.2005 רנצר הרי

 3275 בהן אברהם 1.1.2006 בהן מרים

 9664 פלדמן דוד 12.10.2005 פלדמן מזל

 6826 שור אברהם 19.11.2005 שור נורית

 0798 ביטון רות 11.9.2004 ביטון אברהם

 3231 עמר דינה 29.7.2005 עמר נתנאל נתי

 8729 לופו פאולינה 29.12.2005 קידר טובה

 0026 בהן שרה 30.1.1995 בהן יהודה

 8323 חביבי עדנה 1.1.1992 חביבי דינה

 6704 שוסטר קילה 1.3.2001 שריד שמואל

 7116 ריבן לייבה 15.12.2005 ריבן אמיל

 6579 צביגנטל ראובן 22.12.2005 צירר אורית

 2985 צביגנטל הלה 10.9.1993 צירר אורית

 1776 ענבר יהושע 4.11.2005 ענבר צפורה

 1228 ברמי רז 20.12.2005 ברמי אורה

 9548 פינקין אירינה 24.3.2005 קיסלב אלה

 5073 ברוך בתיה 2.1.2005 ברוך ישראל

 איצקוביץ יפה

 דבורה

 7269 לאופר בטי 20.11.2005

 מודזגברישוילי 6.11.2005 שללשוילי בלה

 סימה

2778 

 8844 בובמן דוד משה 26.10.2004 בובמן רוזה

 8315 חביבי יעקב 1.8.2005 חביבי דינה

 ט״ז בשבט התשס״ו (14 בפברואר 2006)

 יצחק היקינד, סגן המזביר הראשי

ה ו ק ח ת ת פ י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 בצלאל שמחה

 לבקוביץ פנחס

 מונדשיין אריה

 מנדל

 מונדשיין אריה

 מנדל

 תאריך

 פטירה

 מסי

 תיק שם המנוח/ה

14.1.2006 

1.1.2006 

27.1.2006 

 9978 בצלאל רחלי

 1184 לפקוביץ רבקה

 5991 מונדשיין חיים

 5200 מונדשיין חנה

 שם המבקש/ת

 איליביצקי

 אברהם

 גולדשטיין אסתר

 קאופמן אליהו

 יעקובישוילי

 מיבאל

 אדר יוסף

 בלאט דוד

 אלהרר לאה

 אנקונינה צבי

 רווה אברהם

 מטרזו לואיס

 אלברטו

 פנקס משה

 רוזנבלום מנחם

 זילברמן יהודית

 ברחד חוה

 מרק פסיה

 הוד שלמה

 הוד שלמה

 ומוש ירון נתן

 לוי אורי

 מנשירוב אדוארד

 רבן רונן

 גלז טטיאנה

 גלז טטיאנה

 רומנוב רומן

 מאירוביץ רחל

 חיים דור

 יעקובוביץ דוד

 דהן אסנת

 רוזנר משה

 רובינוב אבי

 יפה פנינה

 עמנואל פנינה

 תאריך

 פטירה

13.1.2006 

21.12.2004 

22.1.2006 

24.12.2005 

30.6.2002 

23.12.2005 

19.6.2005 

18.12.1998 

26.1.2006 

12.7.2005 

19.10.1998 

7.1.2005 

30.7.2004 

6.1.2006 

16.12.2005 

3.1.2006 

8.10.2004 

30.12.2005 

5.12.2005 

13.11.2005 

4.10.2004 

12.1.2006 

31.12.2005 

3.10.2004 

18.10.1988 

10.1.2006 

23.12.2005 

10.1.2006 

10.1.2006 

10.7.2005 

 מסי

 תיק שם המנוח/ה

 0558 איליביצקי

 פרחיה

 6443 גולדשטיין זאב

 3296 קאופמן רחל

 ריטה

 2711 יעקובישוילי

 מאיר

 7906 אדרי רוני

 3238 בלאט אהרון

 2874 אנקונינה

 יוליאטה

 2866 אנקונינה שלמה

 5404 רוסה טובה

 2698 מתרזו מרבוס

 7514 פנקס ברבה

 8979 רוזנבלום משה

 3433 קובלסקי אליעזר

 1205 שחר חיים צדוק

 8335 יעקובוביץ

 רוזליה

 8731 הוידה פסל

 8723 הוידה אשר

 4043 ומוש עליזה

 5525 לוי שושנה

 1734 מנשירוב אריק

 6226 רבן אריה

 3464 יונדלסון מינה

 3449 יונדלסון גנאדי

 5542 רומנוב ויקטור

 4929 קורץ ליבה

 1166 היימר מרים

 9648 יעקובוביץ

 מגדלנה

 6226 דהן מימון מומי

 1350 רוזנר שרה

 2366 רובינובה מלבה

 9101 אייזן רוזה

 8344 יוסופוב זבריה

2.1.2006 

28.2.2004 

4.11.2003 

2345 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



ה י ר ב ט י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 בנבנישתי אברהם

 תאריך

 פטירה

 מסי
 תיק שם המנוח/ה

 6293 בנבנישתי

 אליהו

 4357 שור מינה 7.11.1998 שור ראובן

 7111 אשד אורנה 16.12.2005 אשד ישראל

 4666 פיזאן יעקב 7.1.1995 פיזאן אסתר

 ב״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר 2006)

 שלמה דידי, המזביר הראשי

ע ב ר ש א ב י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 בורובוב פרידה

 שמידט זינה

 תאריך

 פטירה

 מסי
 תיק שם המנוח/ה

 י״ז טבת ס״ו

 י״ג אלול נ״ג

 ב״ד אלול ס״ה מלבה זנט

 חדד אורלי

 צמח פנינה

 לוי לינה אנט

 אדלשטיין מרדבי

 וי טבת ס״ו

 ט״ז חשון ס״ו

 י״ז אד״א ס״ה

 י״ב טבת ס״ד

 7882 אפרימוב

 קומרי

 2099 לרמן פאינה

 3013 מלבה חנניה

 3221 חדד פריחה

 0778 צמח נסים

 5224 לוי שרון

 0461 אדלשטיין

 משה

 7625 פרץ פורטונה בי בסלו ס״ה פרץ אלי

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 יצחק דהאן, המזביר הראשי

ד ו ד ש א י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 מור לודמילה

 זונריך אילנה

 ממיסטואלוב גבי

 תאריך

 פטירה

 מסי

 תיק שם המנוח/ה

14.1.2006 

24.10.1999 

29.1.2006 

 4222 מור יוסף

 4716 ויגדר מרקו

 9286 ממיסטואלוב

 מרינה

 6028 אליהו סלימה 24.4.2005 אליהו יחזקאל

 6010 אליהו אברהם 11.1.2006 אליהו יחזקאל

 חביב אנגלה

 בובבה

 9964 חביב שמעיה 27.1.2006

 3903 ינקלביץ שלום 6.3.2001 וילקין אסתר

 6709 וייסמן אברהם 20.3.2005 מלניק חיוניה

 6384 לזימי זוהרה 27.1.2006 טולדנו מרי

 3003 פבזנר ארנולד 15.7.2005 פבזנר מיליה

 6185 לוי ציון 16.1.2006 לוי שלמה

 לב־ארי יעקב

 מנחם

 1734 רוטשילד עדנה 26.1.2006

 2971 גינזבורג מרים 23.1.2006 פלד רחל

 7607 סעיד רומיה 27.8.2005 סעיד חיים

 3167 צנקר מלבינה 12.1.2003 קלמן אדריאנה

 9097 ויינברג טובי 4.7.2004 בלנק מירה

 משה פרחה

 טובה

 9421 חזאם מרסל 2.1.2006

 8517 רופא אליהו 17.7.2001 רופא אסתר

 אליאש מלבה 30.11.2005 פישר צפורה

 מגדה

4231 

 0598 קופל וסילי 1.11.2000 לינצר הילדא

 8796 מוסרי שרה 2.1.2006 מוסרי מאיר

 8271 שוטן אסתר 24.2.2001 שוטן אברהם

 חי בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 משה הלוי, המזביר הראשי

ת ו ב ו ח ר י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת

 קישון שמואל

 מאיר

 אנגל שרה

 פיצינר יפים

 אהרוני משה

 גלזר שושנה

 בוחניק-גלבו־

 רד שירה

 תאריך

 פטירה
 מסי

 תיק שם המנוח/ה

 קוגיוקרו אסתר 27.1.2006

26.1.2006 

26.12.2005 

17.9.2003 

15.1.2006 

15.5.2005 

 5308 שטובר גיטלקה

 2755 פיצינר מיבאל

 8211 אהרוני דוד

 8950 פינקלשטין

 טובה

 8357 גלבורד יובבד

 י״ח בשבט התשס״ו (16 בפברואר 2006)

 חנוך גרנביץ, המזביר הראשי

4.1.2006 
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עזי דאוד, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1583/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת י. צדקה ניהול ואחזקות בע״מ, ח״פ

 51-280086-3, ע״י מנהלה ציון צדקה, ת״ז 070934013, מרח׳

 ארלוזורוב ו, רמת גן.

 והמבקש: יעקוב באבא, ת״ז 055727671, ע״י ב״כ עו״ד מאיר

 ישראלי, מרח׳ איסרליש 12, תל אביב 67014, טל׳ 03-5627076,

 פקס׳ 03-5611368.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.6.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 17.5.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מאיר ישראלי, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2092/05

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

 ובענין פירוק חברת אי.אם.אף בע״מ - אינטרנשיונל מאשין

 אנד פונדרי קורפוריישן בע״מ, ח״פ 51-091050-8,

 והמבקשים: אברהם כהן ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד שמעון

 שגיא ו/או עינת נוימרק ו/או אביטל אופק, מרח׳ היצירה 3,

 רמת גן, טל׳ 03-6131666, פקס׳ 03-6129140.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.11.2005 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 15.5.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לא יאוחר משעה 12.00 ביום 1.5.2006.

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 5844 קליין רבקה 26.1.2006 קליין אריה

 8461 אזולאי זיוה 13.12.2005 בן דוד נחמן

 1205 רופמן גיניה 17.4.1995 בילנקי לב

 ט״ו בשבט התשס״ו (13 בפברואר 2006)

 ניסים אדרי, המזביר הראשי

ן ו ל ק ש א י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 3494 לוטטי ישראל 23.9.2004 לוטטי אלי

 8552 פלור אליהו 28.3.1998 פלור שרה

 9756 נפתלוביץ יצחק 6.2.2006 נפתלוביץ צבי

 3821 טורזימן מסעוד 14.12.1993 טורגימן מסעודה

 6895 שריקי אברהם 25.1.2006 שריקי מרי

 ב״ב בשבט התשס״ו (20 בפברואר 2006)

 אברהם פרץ, המזביר הראשי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 993/04

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

 ובענין פירוק חברת הצריף של מיכל בע״מ, ח״פ 51-256505-2,

 והמבקש: גואד יגמור, ת״ז 080355167, ע״י ב״כ עו״ד מונעם

 תאבת ו/או דאוד עזי, מרח׳ החבצלת 12א, ירושלים, טל׳

 02-6241429, פקס׳ 02-6245455.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2004 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 17.5.2006 בשעה 11.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00 ביום

.15.5.2005 
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1136/06

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

 ובענין פירוק חברת אופק - רשת מכללות בע״מ,

 והמבקשים: בת שבע עאשרי ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אושר

 בן עזרי, מרח׳ הברזל 32, תל אביב 69710.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 25.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 18.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אושר בן עזרי, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1142/06

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

 ובענין פירוק חברת רייט דירקשאן בע״מ,

 והמבקשת: דליה ים, ע״י ב״כ עו״ד גד לנדאו, מרח׳ גבעת

 גאולה 151, רמת גן 52215.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 25.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משבעת ימי עבודה לפני מועד

 הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גד לנדאו, עו״ד

 בא כוח המבקשת

22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו

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

 עינת נוימרק, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2204/05

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

 ובענין פירוק חברת ישראל אהרוני ובניו חברה לבנין ונכסים
 בע״מ, ח״פ 51-154878-6,

 והמבקשת: גלית קעטבי, ת״ז 27810274, ע״י ב״כ עו״ד רפאל
 לוי אבשלום, מרח׳ בית הפועלים 2, רחובות 76271, טל׳ -08

 9470070, פקס׳ 08-9470090.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.12.2005 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.5.2006 בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר משעה 13.00 ביום 29.5.2006.

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

 רפאל לוי אבשלום, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1071/06

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

 ובענין פירוק רשת מלונות בזל שותפות מוגבלת, מס׳ שותפות,
 55-000799-1, מרח׳ הירקון 156, תל אביב

 והמבקש: יורי קוגן, ת״ז 01497214, ע״י ב״כ עו״ד בסאם
 כרכבי ו/או איימי שלו, מרח׳ החבצלת 12ג, ת״ד 850, ירושלים,

 טל׳ 02-6221611, פקס׳ 02-6235277.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.4.2006 בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 16.00 ביום 20.4.2006.

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

 איימי שלו, עו״ד

 באת כוח המבקש

2348 



 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 231/06

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

 ובעניןפירוק חברת א. דנסקי דנסווים בע״מ,ח״פ 51-159469-9,

 והמבקשות: אולגה קביץ׳, ת״ז 320921604, ואחרות, ע״י

 ב״כ עו״ד מיכאל זטלר, משד׳ נשיאי ישראל 9, ת״ד 12, כרמיאל

 20101, טל׳ 04-9984658, פקס׳ 04-9885572.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 25.5.2006 בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהן לא יאוחר משעה 18.30 ביום 17.5.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מיכאל זטלר, עו״ד

 בא כוח המבקשות

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 238/06

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

5 1  ובענין פירוק חברת ביסקוט אופנה (2001) בע״מ, ח״פ -

 308129-9, רח׳ יחיאל 4, חיפה,

 והמבקשים: מרינה ויסמן ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד איהאב

 סעדי ואחרים, ממשרד א׳ סעדי ושות׳, רח׳ הבנקים 3, חיפה

 33261, טל׳ 04-8555155, פקס׳ 04-8555158.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 25.5.2006 בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהן לא יאוחר משעה 8.30 ביום 10.5.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 איהאב סעדי, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1149/06

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

 ובענין פירוק חברת ארל״פ תעשיות ומסחר (1980), ח״פ

,51-085694-1 

 והמבקש: בוריס פרוג, ע״י ב״כ עו״ד גיא קונפורטי, מרח׳

 ויצמן 47, כפר סבא 44351.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר מיום 20.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיא קונפורטי, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1190/06

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

 ובענין פירוק בלרס יבוא ושיווק מוצרי חשמל בע״מ, ח״פ

 51-269403-7, מרח׳ העבודה 11, ראש העין 48017,

 והמבקשים: משה דהן ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד חגי פישר

 ו/או דוד צ׳יפרוט, מרח׳ החשמונאים 90, ת״ד 51921, תל אביב

 67133, טל׳ 03-5624797, פקס׳ 03-5613035.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.5.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לא יאוחר משעה 13.00 ביום 24.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חגי פישר, עו״ד

 בא כוח המבקשים

2349 22.3.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 109/06

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

 ובענין פירוק חברת טל שינוע מטענים בע״מ,

 והמבקש: אלכס ניר, ת״ז 65035404, ממשרד עו״ד חובב

 ביטון, שד׳ ארלוזורוב 25, עפולה 18280.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.4.2006 בשעה 10.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 9.00 ביום 17.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חובב ביטון, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9076/06

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

 ובענין פירוק חברת דפנה הנדסה בע״מ, ח״פ 51-144332-7,

 והמבקש: אסף רוטנברג, ת״ז 037526746, מרח׳ רחבת אופיר

/או עינת קנפו לוי  34/17, באר שבע, ע״י ב״כ עו״ד נדב דלומי ו

 ו/או נועה רבינסקי רייכל, מרח׳ רמב״ם 4, בית הלל, משרד 37,

 באר שבע, טל׳ 08-6271315, פקס׳ 08-6651068.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 16.5.2006 בשעה 12.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר מיום 19.5.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נדב דלומי, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 261/06

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

 ובענין פירוק חברת טלטיב בע״מ, ח״פ 51-048681-4,

 והמבקש: מוני אליאס, ע״י ב״כ עו״ד סאמי אבו ורדה,

 משד׳ פלי״ם 5, חיפה ת״ד 858, חיפה 31000.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.3.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.4.2006 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 12.00 ביום 1.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 סאמי אבו ורדה, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 108/06

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

 ובענין פירוק חברת טל מיקי שרותי הובלה בע״מ,

 והמבקש: אלכס ניר, ת״ז 65035404, ממשרד עו״ד חובב

 ביטון, שד׳ ארלוזורוב 25, עפולה 18280.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.4.2006 בשעה 10.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לא יאוחר משעה 9.00 ביום 17.4.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חובב ביטון, עו״ד

 בא כוח המבקש

22.3.2006 ,  2350 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו



 מס׳ האגודה: 57-004741-5.

 המען: ד״נ שורק 76842.

 תאריך רישום: ז׳ בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: שומרי השלום - קיבוץ עירוני של קהילת

 הישראלים העבריים.

 מס׳ האגודה: 57-004742-3.

 המען: דימונה.

 תאריך רישום: ז׳ בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה: נכסים זיקים - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004743-1.

 המען: זיקים, ד״נ חוף אשקלון 79140.

 תאריך רישום: ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (7) שם האגודה: חנות הספרים של איתמר בכפר עזה - אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004744-9.

 המען: כפר עזה, ד״נ חוף עזה.

 תאריך רישום: ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: קואופרטיב שיווק אומנות גלילית - אגודה

 שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004745-6.

 המען: ראש פינה, ת״ד 9000, ד״נ גליל עליון, מיקוד 12100.

 תאריך רישום: י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (9) שם האגודה: טעמים בגליל - אגודה שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004746-4.

 המען: ת״ד 9000, ד״נ גליל עליון, מיקוד 12100.

 תאריך רישום: י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (10) שם האגודה: מתיישבי שדה נחמיה - אגודה להתיישבות

 קהילתית אגודה שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004747-2.

 המען: ד״נ גליל עליון 12145.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (11) שם האגודה: חיטים (2006) - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9083/06

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

 ובענין פירוק חברת ״שילה״ בית מגורים לקשישים בע״מ,

 מרח׳ ההסתדרות 87, באר שבע, טל׳ 08-6284777,

 והמבקשת: חנה קרוצ׳י, ת״ז 051049617, ע״י ב״כ עו״ד

 נתנאל מלכא ו/או דרור מאיר ואחרים, כיכר הבימה 2, תל אביב

 64253, טל׳ 03-6855711, פקס׳ 03-6855712.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2006 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 16.5.2006 בשעה 12.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לא יאוחר מיום 9.2.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נתנאל מלכא, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ת ו י פ ו ת י ת ש ו ד ו ג ם א ו ש י ה על ר ע ד ו  ה

 להלן נתונים בענין האגודות:

 (1) שם האגודה: מי עמי — כפר שיתופי להתיישבות חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 2—001980—57.

 המען: מי עמי, ד״נ מנשה 37865.

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

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: כפר שיתופי.

 (2) שם האגודה: בית חורון — כפר שיתופי בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002495-0.

 המען: ד״נ צפון יהודה 90935.

 תאריך רישום: כ׳ בתשרי התשל״ח (2 באוקטובר 1977).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: כפר שיתופי.

 (3) שם האגודה: אלכם מדיקל - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 5—003708—57.

 המען: ברעם, ד״נ מרום הגליל 13860.

 תאריך רישום: י״ג באייר התש״ס (18 במאי 2000).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: מטעי חולדה - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.
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 השם החדש: בית חורון - כפר שיתופי בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002495-0.

 מיום: 7 בפברואר 2006.

 (3) השם הקודם: משק רכב - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 השם החדש: משק תשתיות - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003314-2.

 מיום: 2 בפברואר 2006.

 (4) השם הקודם: ארגון כלי רכב של משקי התק״מ אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 השם החדש: משק רכב - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003315-9.

 מיום: 2 בפברואר 2006.

 (5) השם הקודם: אחזקות זיקים אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 השם החדש: מוסך ויזמויות - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003742-4.

 מיום: 28 בפברואר 2006.

 ל׳ בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

ם י ש ו נ דעה ל הו ם ו י ק ר פ י מ ו נ  צווי פירוק, מי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות

 אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:

 (1) שם האגודה: ייט״ב - מושב שיתופי להתישבות חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002409-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את אברהם סנפירי, ניהול

 וייעוץ כלכלי בע״מ, רח׳ בית הדפוס 22, ירושלים 95483.

 (2) שם האגודה: אגמי״ם - אגודת מים שיתופית חקלאית

 גליל מערבי בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002923-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד איתן מימוני,

 ממשרד מימוני שלוש ושות׳, רח׳ החשמונאים 100,

 תל-אביב-יפו 61201.

 שם האגודה: בית בישראל - אגודה שיתופית לשכון

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-002602-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את יוסף שוחט, ממשרד

 התמ״ת, רח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 שם האגודה: מעונות ותיקי העובדים בקופ״ח ברח׳

 ארלוזורוב, תל אביב, אג״ש לשכון.

 מס׳ האגודה: 57-001294-8.

 מס׳ האגודה: 57-004748-0.

 המען: עו״ד מאיר ליפא, רח׳ איתמר בן אב״י 4, תל-אביב-

 יפו.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (12) שם האגודה: ניהול ואחזקות ערדום - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004749-8.

 המען: ד״נ חבל אילות 88820.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (13) שם האגודה: אגודת מתיישבי שעלבים - יישוב קהילתי

 כפרי דתי בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004750-6.

 המען: שעלבים, ד״נ שמשון 99784.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (14) שם האגודה: מתיישבי מחניים - אגודה שיתופית

 להתיישבות קהילתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004751-4.

 המען: מחניים, ד״נ גליל עליון 12315.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

 (15) שם האגודה: איי.3די - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004752-2.

 המען: ברעם, ד״נ מרום הגליל 13860.

 תאריך רישום: כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

(3) 

(4) 

ת ו ד ו ג ת א ו מ י ש ו נ י ה על ש ע ד ו  ה

 (1) השם הקודם: מי עמי מושב שיתופי של העובד הציוני

 להתישבות חקלאית בע״מ.

 השם החדש: מי עמי - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-001980-2.

 מיום: 22 בפברואר 2006.

 (2) השם הקודם: בית חורון - אגודה שיתופית להתנחלות

 קהילתית בע״מ.
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 השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף

 מאוגד.

 י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

ן ם ואי י ע י ד ו מ ת ה ו י ר ח א ת ב ו מ ס ר פ ת ה מ ל ת א ו ע ד ו  ה

תן ו נ כו ה על נ ד ו ע ן ת ת ם מ ו ש ן מ מ ו ס ר פ  ב

מ ״ ע ב (1999) ב י ט ק א ר ט נ י  אגינט א

 (ח״פ 51-277934-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יניב איזרדל, מרח׳

 יגאל אלון 65, תל אביב 67443, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יניב איזרדל, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ם ב י ת ו ר י ש ק ו ו ו ת שי י ת ו א י ר  ב

 (ח״פ 210569-3- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל בלחסן, מרח׳

 יגאל אלון 159, תל אביב 67443, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דניאל בלחסן, עו״ד, מפרק

מ ״ ע ר ב ב נ ת ע רי  דו

 (ח״פ 0- 242091- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל בלחסן, מרח׳

 יגאל אלון 159, תל אביב 67443, למפרק החברה.
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 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרקים את עו״ד דפנה מרגולין,

 משד׳ רוטשילד 136, תל-אביב-יפו 65272, ואת עו״ד דניאל

 רביץ, מחברת העובדים, רח׳ דניאל פריש 3, תל-אביב-יפו

.64731 

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),

 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את

 תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיפים 46(2) ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה

 שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר

 התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

 י׳ בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

ת ו י פ ו ת י ת ש ו ד ו ג ם א ו ש י  ביטול ר

 1. הואיל וביום 1.12.2005 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: קופת תגמולים של עובדי ״לים״ חיפה אגודה

 שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-001077-7.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5475, התשס״ו,

 עמ׳ 1079, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 8.2.2006,

 נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר

 האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 2. הואיל וביום 1.12.2005 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: נופש ותיירות בצפון מזרח הכנרת - אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003346-4.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5475, התשס״ו,

 עמ׳ 1079, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 15.2.2006,

 נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר

 האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 3. הואיל וביום 26.5.2005, ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: מגדלי הפרחים מגבעת חן - אגודה שיתופית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003510-5.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5409, התשס״ה,
 עמ׳ 3133, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 20.2.2006,
 נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
 האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 4. הואיל וביום 28.8.2005, ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: מבנד פרפקט אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003785-3.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5445, התשס״ו,

 עמ׳ 69, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 8.2.2006, נמסרת

 בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות

 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו, 22.3.2006



 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דב גיל, מפרק

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דניאל בלחסן, עו״ד, מפרק

מ ״ ע י ב ס ד נ ר ה ח ד - ס ל  י. פ

 (ח״פ 4- 196681- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פלד, מרח׳ המעגל 8,

 גבעתיים ופנחס אהרון, מרח׳ המלאכה 15, רמת השרון, למפרקי

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יעקב פלד פנחס אהרן

 מ פ ר ק י ם

מ ״ ע  ד״ר דורון קורציק ב

 (ח״פ 326285-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דברת דגן, למפרק

 החברה.

 דברת דגן, רו״ח, מפרק

מ ״ ע ם ב  דורמקו

 (ח״פ 360223-5- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט לוי, ת״ז 063284038,

 מרח׳ יאיר 48, רמת גן, למפרק החברה.

 רוברט לוי, מפרק

מ ״ ע י ב ש ת מ ו ס פ ד י ה ל ת פ  נ

 (ח״פ 344500-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חררדו טולצ׳ינסקי,

 ת״ז 011763331, ממרכז גירון, רח׳ ז׳בוטינסקי 5, רעננה, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חררדו טולציינסקי, עו״ד, מפרק

מ ״ ע  זהב ירוק ב

 (ח״פ 180706-7- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב גיל, מרח׳ ציפורן 19,

 יבנה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דב גיל, מפרק

מ ״ ע  טי.קיו. אס. ב

 (ח״פ 182169-6- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב גיל, מרח׳ ציפורן 19,

 יבנה, למפרק החברה.
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 28, עומר, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 דב הרשפיקל, מפרק

מ ״ ע ב ב ו ט א ר ש  י

 (ח״פ 51-339849-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.12.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גוטסדינר וטוביה

 צפיר, אצל עו״ד עציון גפניאל צדוק ושות׳, רח׳ ויסוצקי 6, תל

 אביב 62338, טל׳ 03-5444094, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ישראל גוטסדינר טוביה צפיר

 מ פ ר ק י ם

מ ״ ע ת ב ו י ט צ ב מ ר ת פ ו י ש ע ן ת מ ט ר ו  פ

 (ח״פ 51-174464-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכאל גינסבורג,

 ממרכז עזריאלי 1, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מיכאל גינסבורג, עו״ד, מפרק

מ ״ ע 7 ב ו 0 ש 7 ו ג ה 77 ב ק ל ת ח ז ו ח  א

 (ח״פ 51-449900-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.12.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שירה בלוך-אקרמן,

 מרח׳ נירים 3, תל אביב, למפרקת החברה.

 בת עמי בהירי ורסנו, מפרק

מ ״ ע ן ב י הו ק ו ן ש מ. אקסו ע.  ר.

 (ח״פ 315495-5- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.1.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין ברודר, ת״ז

 303997126, מרח׳ גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרק החברה.

 איתי רוגל, עו״ד

 בא כוח החברה

מ ״ ע  נעלי רוקסי ב

 (ח״פ 51-186246-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי טל, מרח׳ הרצוג 111,

 אזור, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אלי טל, מפרק

מ ״ ע ו ב ד נ ו מ ל  נעלי ב

 (ח״פ 9- 51-300741)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי טל, מרח׳ הרצוג 111,

 אזור, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אלי טל, מפרק

מ ״ ע ה 1990 ב י נ ב ה ל ר ב ה. ח  ג.

 (ח״פ 51-148027-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב הרשפינקל, מרח׳ אורן
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 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

 הרשם לענייני ירושה בתל אביב מודיע, על צוואות שהפקידו בלשכתו המנוחים שפרטיהם יפורטו להלן:

 תאריך

 פטירה

8/9/03 

3/19/99 

11/23/02 

8/16/02 

8/22/05 

10/27/02 

11/8/02 

6/5/03 

9/30/02 

1/29/03 

3/24/01 

7/13/99 

5/26/99 

9/20/05 

8/17/05 

1/16/02 

8/20/03 

10/31/05 

8/13/05 

3/12/04 

8/5/05 

 כתובת

 האדמו״ר מגור 10/4, בני ברק

 צרפת

 רח׳ ויצמן 6/1, נווה אפרים - יהוד

 רח׳ גרוזנברג 25, תל אביב

נים 30/1, רמת גן  רח׳ הראשו

 רח׳ קשאני אליעזר 3/10, תל אביב

 רח׳ באר שבע 1, תל אביב

 רח׳ הגליל 12, הרצליה

 רח׳ דיזנגוף 85, תל אביב

 רח׳ ז׳בוטינסקי 53, רמת גן

 רח׳ כינור 15, ראש העין

 רח׳ סוקולוב 101/2, תל אביב

ש העין א  רח׳ כינור 10/4, ר

 רח׳ שיפר 12, תל אביב

 רח׳ נחייסי אליהו 1/28, בת ים

 רח׳ דוד המלך 32, נתניה

ד השרון  רח׳ בני ברית 27, הו

 רח׳ המכבים 28/7, פתח תקוה

 רח׳ האדמו״ר מגור 10, בני ברק

 רח׳ מכנס גד 14, נתניה

 רח׳ עמוס 36, תל אביב

 מס׳ ת״ז

5380860 

 035335ס90 דרכון

 צרפתי

62463823 

2997062 

8257370 

2906360 

4888418 

8942385 

43294065 

42636597 

306305707 

44464428 

304616246 

45706827 

17309543 

3245073 

8471302 

48796817 

577015 

310932793 

63973226 

וה ם המצו  ש

 עוזרי נעמי

 וינברג זלמן

 שעווט פורטונה

 מזרחי דוד

 מניביץ זאב

 גרונדלגר קורט

ן  תורגמן שמעו

 אפרים ציציליה

 חיבשוש רומיה

 בונן בן גיגי

 קוגן מיכאל

 גנץ צילי

 יופה דשה

ה צפורה ש נ  מ

 גולדנברג פויארקוב

 ילנה

 פנצל דבורה

 זעירא רחל

 לגזיאל אשר

 מרל לאה

 פוקסמן גורדיה

 אפליצוק דורה

 בל הנזבר בצוואות בזובה זבאי לקבל העתק צילומי של הצוואה.

 יוסף זילביגר

 רשם לענייני ירושה

 מנהל מחוז תל אביב והמרבז
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 הודעות לפי חוק העמותות

ת ו ת ו מ ע ס ה ק נ פ ה מ ק י ח ר מ ב ד ת ב מ ד ק ו ה מ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה בי בעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת

 אם יינתן טעם שלא לעשות בן והעמותות יחוסלו:

תה ם העמו  מס׳ עמותה ש

 58-012-618-3 עמותת בקור חולים ע״י קהילת צור ישראל - רעננה

ה גבוהה בחינוך, מדע וטכנולוגיה (ע״ר) ל כ ש  58-018-641-9 עמותת אלנור - קרן לעידוד ה

 58-022-378-2 קפריס - התזמורת הקאמרית - באר שבע (ע״ר)

 58-029-717-4 ארגון בינלאומי לחקר ריחות פה (ע״ר)

 58-035-516-2 חן וחסד אלחנן(ע״ר)

 58-037-715-8 עמותת צעירים וספורט נחף (ע״ר)

 58-038-896-5 עמית לעמית - עמותה לעזרה לילדים (ע״ר)

 58-039-211-6 בנ״י ש״ם(בוגרי נפגעי שיתוק מוחין)(ע״ר)

 58-041-181-7 ישיבת נתיב אריה (ע״ר)

ועה לחידוש פני עתלית(ע״ר)  58-041-366-4 התנ

 58-042-911-6 עמותת אלביות אלסעידה (ע״ר)

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)

 ירון קידר, עו״ד

 רשם העמותות

ת ו ת ו מ ע ס ה ק נ פ ה מ ק י ח ר מ ב ד ת ב י פ ו ה ס ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 59 לחוק העמותות, התש״ם-1980, כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות,

 ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:

תה ם העמו  מס׳ עמותה ש

 58-000-960-3 בית כנסת יוצאי הודו רח׳ חטיבת גולני רמלה

וצאי מצרים) י  58-001-310-0 בית כנסת רבי מאיר בעל הנס - יד נגר(

ם לזכר חללי צה״ל אור עקיבא  58-001-549-3 בית כנסת אהבת שלו

 58-002-536-9 איג״ה - האגודה הישראלית לגדילה והתפתחות

 58-004-522-7 בית הכנסת ״אהל תורה״ גן יבנה

ל בית החולים ע״ש סורוקה בנגב(ע״ר)  58-009-054-6 העמותה חי לקידום המחלקה האונקולוגית ש

 58-009-105-6 עמותת יוגה מוסיקה וחינוך

 58-009-174-2 קרן מרגולין עזרה לקשישים(ע״ר)

ויונית בישראל ו  58-017-809-3 העמותה למען רפואה ציבורית שי

 58-020-174-7 העמותה לקולנוע ישראלי אחר

 58-026-375-4 עמותת מרכז פלסטינאי ישראלי להגנה משפטית על זכויות האדם (ע״ר)

 58-028-355-4 שי״ח - ממ״ד קרית אונו

ל רחל ציפורה רטבי(ע״ר)  58-031-864-0 קרן להצלת חיים ש

 58-032-280-8 קרן שמחות(ע״ר)

 58-032-596-7 המועדון הירושלמי לשחמט ע״ש עקיבא רובינשטיין
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ם העמותה  מסי עמותה ש

 58-033-686-5 רוממה - טל לישראל (ע״ר)

 58-034-053-7 העמותה לקידום החיילים והסטודנטים ברמת השרון(ע״ר)

 58-035-287-0 אילק - עמותה לחובבי החתולים (ע״ר)

ש בגידידה - מכר״(ע״ר) י ש ק  58-035-500-6 ״גיל הזהב למען ה

 58-035-947-9 ידידי הקונסרבטוריון - רמת השרון (ע״ר)

 58-036-037-8 עמותת האומנים בית שאן (ע״ר)

 58-036-866-0 עמותה לפתרון בעיות הזכרון (ע״ר)

נת אנקילוסינג ספונדיליטיס(ע״ר)  58-037-974-1 בכטרב, עמותת הסובלים מתסמו

 58-038-661-3 טוללאב אל ואדי(ע״ר)

 58-038-737-1 ארוכת צבי ציקי אוד (ע״ר)

 58-038-813-0 מרכז אמפי לתרבות(ע״ר)

 58-038-842-9 עמותת בית״ר יוהנה (ע״ר)

 58-039-326-2 להיות עזר (ע״ר)

 58-041-337-5 כח לביאליק(ע״ר)

 58-041-724-4 עמותת ילדים נלחמים בסרטן (ע״ר)

 58-041-980-2 יעל״ה - יד עזר לחייר הבודד (ע״ר)

(PIERRES DE JERUSALEM (R.A (ע״ר) 58-042-020-6 גוילי ירושלים 

 58-042-135-2 בית ספר להתעמלות אלפא ראשון לציון(ע״ר)

ל קרן יעקובי ז״ל(ע״ר)  58-042-284-8 הקרן לזכרה ש

 58-044-273-9 עמותת קבוצת מרפאות (ע״ר)

 י״ג באדר התשס״ו(13 במרס 2006)

 ירון קידר, עו״ד
 רשם העמותות

22.3.2006 ,  2358 ילקוט הפרסומים 5508, ב״ב באדר התשס״ו
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