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ד  עמו

זר פקיד שומה 3981 י עו ו נ  מי

ות לשם שמירה על י  הסמכת מאבטח לפי חוק סמכו

ר 3982 בו  ביטחון הצי

) ולפי פקודת ן ו ר(מז בו  הסמכה לפי פקודת בריאות הצי

 הרוקחים 3982

צעת לאשראי ת הכוללת הממו  הודעה בדבר העלו

ד הניתן לציבור 3983  לא צמו

 הודעה על ביעור רשומות בבתי משפט 3983

י מנהל ארנונה (קרית מוצקין) 3983 ו נ  הודעה על מי

ה 3983 י ן והבנ ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ים 3995 י ן הרבנ ת בתי הדי דעו  הו

ר 3997 בו ת מאת הצי דעו  הו

ד  עמו

י מקום של ראש הממשלה 3980 לו  הודעה על מי

י מנהלים כלליים 3980 ו נ  הודעה על מי

י משנה לנגיד בנק ישראל 3980 ו נ  הודעה על מי

נה נה את גבולות המדי ת נשיא המדי א י צ דעה על י  הו

בו 3980  ועל שו

ן 3980 י חברים למועצת רואי החשבו ו נ  מי

ית ם לפי חוק המרכז לגבי י י ו נ י וביטול מי ו נ  מי

ת 3980 ו א צ ו ה  קנסות, אגרות ו

י מקרקעין ועדת ערר לפי חוק מיסו ושב ראש לו י י ו נ  מי

 (שבח, מכירה ורכישה) 3980

י סגני מנהל לפי פקודת מם הכנסה 3981 ו נ  מי

י מקרקעין(שבח, מכירה י סגני מנהל לפי חוק מיסו ו נ  מי

 ורכישה) 3981



ו ום י״ז בסיון התשס״ בו בי ני 2006) ועל שו ו  בסיון התשס״ו(10 בי

ני 2006). ו  (13 בי

ני 2006) ו  כ״ב בסיון התשס״ו(18 בי

 (חמ 3-1300)

 אהוד אולמרט

 ראש הממשלה

 מינוי חברים למועצת רואי החשבון

1955- אי חשבון, התשט״ו  לפי חוק רו

אי חשבון,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(8) לחוק רו

ן ת עם לשכת רואי החשבו ו עצ י , ולאחר התי 1 1955-  התשט״ו

ם מטה לחברים במועצת רואי מי  בישראל, אני ממנה את הרשו

 החשבון:

 עופר מנירב, ת״ז 051940849

 אלכס הילמן, ת״ז 051133460

 איריס שטרק, ת״ז 057224735

 ראובן שיף, ת״ז 010950707

 מנחם רהב, ת״ז 050483007

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

ני 2006) ו (20 בי ו  כ״ד בסיון התשס״

 (חמ 3-224)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 26; התשל״ח, עמי 22; התשמ״ח, עמי 212.

 מינוי וביטול מינויים

ת, צאו הו  לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות ו

 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות,

, אני ממנה בזה את כרמית 1 ת, התשנ״ה-1995 צאו הו  אגרות ו

 בן אליעזר, ת״ז 033124025, לענין מתן פטור מתשלום תוספות

 פיגורים לפי הסעיף האמור.

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

2 של: ם י ו נ י זה מבטל את מי ו נ  מי

 השופט אברהם רובין, ת״ז 058667486

 עו״ד אבישי פדהצור, ת״ז 025742960

 עו״ד הילה הדר, ת״ז 024469009

ני 2006) ו (19 בי  כ״ג בסיון התשס״ו

 (חמ 3-2641)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 170; התשס״ג, עמי 568.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 202.

 מינוי יושב ראש לוועדת ערר

י מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-1963  לפי חוק מיסו

י מקרקעין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסו

1 (להלן - החוק),  (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-1963

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמי 130.

 הודעה על מילוי מקום של ראש הממשלה

200 ו א-  לפי חוק הממשלה, התשס״

ם בזה, לפי סעיף 0ו(ב)(3) לחוק הממשלה, עי די  מו
2 , כי בהתאם לסעיף6ו(ג) לחוק-יסוד: הממשלה ו 200 ו  התשס״א-

 (להלן - החוק), קבעה הממשלה כי המשנה לראש הממשלה,

ם י י ו ן פרס, ימלא את תפקידי ראש הממשלה המנ  השר שמעו

ני 2006) עד ו ו בי 2 ) ו ם ט״ז בסיון התשס״ ו  בסעיף 6ו(א) לחוק מי

עדרו מן י ני 2006), התקופה שבה י ו ו (3ו בי ״ז בסיון התשס״ ם י ו  י

 הארץ ראש הממשלה וממלאת מקומו, השרה ציפי לבני.

ני 2006) ו  כ״ב בסיון התשס״ו(18 בי

 (חמ ו3-328)

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 הודעה על מינוי מנהלים כלליים

ו 959 ״ט- יים), התשי נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי ם בזה, כי בהתאם לסעיף 2ו לחוק שי עי די  מו

, מינתה הממשלה את - ו ו 959 ״ט-  (מינויים), התשי

 (ו) רם בלניקוב לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים

ום י״ט בסיון י החל בי ו נ . תוקף המי  במקום אוסקר אבורזק2

ני 2006). ו ו בי 5 ) ו  התשס״

 (2) מרדכי מרדכי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת

.  במקום אברהם בלשניקוב3

ני 2006) ו  כ״ג בסיון התשס״ו(19 בי

 (חמ 3-56)

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 2346.

 3 י״פ התשס״ה, עמי 1934.

 הודעה על מינוי משנה לנגיד בנק ישראל

ו 954 ד- ״  לפי חוק בנק ישראל, התשי

2ו לחוק בנק ישראל, - ם בזה, כי על פי סעיפים 0ו ו עי די  מו

נהת הממשלה את צבי אקשטיין, ת״ז , מי ו ו 9 54 ד- ״  התשי

 206ו33ו00, למשנה לנגיד בנק ישראל.

ני 2006) ו  כ״ג בסיון התשס״ו(19 בי

 (חמ 3-778)

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

 ועל שובו

נה  לפי חוק-יסוד: נשיא המדי

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

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

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 118.

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3980 ילקוט הפרסו



 מינוי סגן מנהל

י מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), סו  לפי חוק מי

 התשכ״ג-963ו

י מקרקעין (שבח,  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק מיסו

ו (להלן - החוק), אני ממנה את ו 9 63 - ג  מכירה ורכישה), התשכ״

דה נסרדישי, ת״ז 043250612, עובד רשות המסים, לשמש הו  י

 סגן מנהל לענין החוק.

ני 2006) ו  ט״ז בסיון התשס״ו(12 בי

 (חמ 3-324)

 אברהם הירשזון

צר  שר האו

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.

 מינוי סגני מנהל

י מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), סו  לפי חוק מי

 התשכ״ג-963ו

י מקרקעין (שבח,  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק מיסו

ו (להלן - החוק), אני ממנה ו 9 63 - ג  מכירה ורכישה), התשכ״

 את עובדי רשות המסים בישראל המפורטים להלן, לשמש סגני

 מנהל לענין סעיף 95 לחוק:

 השם מסי זהות

 אורי בן נון 060042066

י 030029524 נ  מרים שרו

רום 068896935 ה י  אודלי

 דניאל בזורה 017190067

 יעקב סברנסקי 014848824

 נאוה תמיר 000805481

ד 003633260  דבורה הו

 דניאל נאור 054152897

 זאב פיק 001578913

ר אסולין 054905013  מאי

ני 2006) ו  ט״ז בסיון התשס״ו(12 בי

 (חמ 3-324)

 אברהם הירשזון

צר  שר האו

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.

 מינוי עוזר פקיד שומה

 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־229 לפקודת מס הכנסה

 (להלן - הפקודה), אני ממנה את אביבה רום, ת״ז 05370754,

זר פקיד שומה, לצורך  עובדת רשות המסים בישראל, לשמש עו

 הסמכתה בידי השר לביטחון הפנים לענין סעיף 227 לפקודה.

ני 2006) ו  ט״ז בסיון התשס״ו(12 בי

( 3 - ו 7  (חמ ו

 אברהם הירשזון

צר  שר האו

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  1 די

3981 

, 2 ו 984 ד-  וסעיף 6ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

ון, אני ממנה את א בית המשפט העלי ת עם נשי ו עצ י  ולאחר התי

שע בן־שלמה, ת״ז 3ו463336, שופט בקצבה של בית הו  השופט י

ז , ליושב ראש ועדת ערר לענין סעיף88 לחוק במחו י ז  המשפט המחו

ם ט״ו ו ני 2006) עד י ו ו בי 9 ) ו ם כ״ג בסיון התשס״ ו  תל אביב מי

וני 2008).  בסיון התשס״ח (8ו בי

ני 2006) ו  כ״ג בסיון התשס״ו(19 בי

 (חמ 3-324)

 חיים רמון

 שר המשפטים

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי סגן מנהל

 לפי פקודת מס הכנסה

, ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־229 לפקודת מס הכנסה

דה נסרדישי, ת״ז 2ו0432506, עובד רשות הו  אני ממנה את י

 המסים בישראל, לשמש סגן מנהל לענין הפקודה האמורה.

ני 2006) ו  ט״ז בסיון התשס״ו(12 בי

( 3 - ו 7  (חמ ו

 אברהם הירשזון

צר  שר האו

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  1 די

 מינוי סגני מנהל

 לפי פקודת מס הכנסה

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־229 לפקודת די  אני מו

, אני ממנה את עובדי רשות המסים המפורטים ו  מס הכנסה

 להלן, לסגני המנהל לענין סעיפים 45ו(א)(2) ו־52ו(ג) לפקודה

 האמורה:

 השם מסי זהות

 ענת ברקוביץ 024227688

י 027122142 נ י  ארז עי

 חלילי חליל 025860941

 אופיר כהן 027938539

 נאור יפת 025758764

 רן כהן 025171349

 עופר צרדמן 027942630

 אלדד נח 025260910

ץ 037586419 בי צקו  רז אי

 דיקלה משולם 027367333

 משה קיסר 029547197

 צביקה ברנשטיין 017676727

 זאב חושינסקי 029506268

 גיקי דהאן 014451074

גו 023547011 י נ נסו דה מו הו  י

 מיכאל גל 060817848

ג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד י יפו ו נ  תוקף המי

ם לעיל. י י ו  מהמנ

ני 2006) ו  ט״ז בסיון התשס״ו(12 בי

( 3 - ו 7  (חמ ו

 אברהם הירשזון

צר  שר האו

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  1 די

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



 השם מסי זהות

 בן בסט איתן 3ו072988

 בן שושן אבי 652ו5966

 בנקין נפתלי 8ו620062

 בסט רון 286ו2454

 גבאי מיכאל ו2563035

 גריפת סולטאן 27523653

 דדון נפתלי 9075ו590

 הירש יפתח 43380ו24

 הספל גדי 06085435

 הר זהב ברוך 57347940

שי כוכבה 59277905  הראל י

 הרוש יעקוב 23563554

 זהבי אלון 24542789

 זהבי עופר 4ו98ו239

 חבר ניר 24852733

ד חמודלי 56969546  חמו

 חטום בשיר ו07ו5688

 טויל אריק 50452374

א חנוך 57726465 חי  י

 כהן מיכאל 0279ו228

ר 888ו2373  לב אמי

65 ו ו 2 ו  לוסטיג שלמה 38

 מזרחי גלעד 22663678

ן 59804476 ו  מלכא צי

ם 62902887 י  ממן חי

 נשר דוד 5257ו532

 סמה יצחק ו5956077

מי 99884ו27  פרז שלו

 קורן שוקי ו5559539

אי 57776288  קליגר רו

 רבי שלמה 54854468

 רחמים רינת 48ו33969

 רקובצקי שי 9855ו277

 שהם גבריאל 00ו03437

 שר יצחק 6987349ו

ם כ״ב בטבת התשס״ח (31 ו  תוקפה של הסמכה זו עד י

ם במשרתם ד מקבלי ההסמכה משמשי  בדצמבר 2007) וכל עו

תוח הכפר. פי  במשרד החקלאות ו

ני 2006) ו  כ״ב בסיון התשס״ו(18 בי

 (חמ 3-2434)

 אבי ישראלי

אות  המנהל הכללי של משרד הברי

 הסמכת מאבטח

ות לשם שמירה על ביטחון הציבור, י  לפי חוק סמכו

 התשס״ה-2005

ות לשם שמירה י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכו

ו (להלן - החוק), אני מסמיך  על ביטחון הציבור, התשס״א-2005

 כל מאבטח ברחבת הכותל המערבי, למאבטח לענין החוק

.  (להלן - מאבטח), ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו

ות המבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 3 י  סמכו

ו כמפורט להלן: י ה  לחוק, י

 (ו) בעת כניסה לרחבת הכותל המערבי - על גופו של אדם,

 בכלי תחבורה, במטען או בטובין אחרים;

 (2) ברחבת הכותל המערבי ובסביבתו הקרובה - על גופו

ה למאבטח חשד סביר ו בכלי תחבורה, אם הי  של אדם א

מד לעשות ו עו  שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, א

ו שנשק המוחזק שלא כדין מוש שלא כדין בנשק, א  שי

 נמצא בכלי תחבורה.

ר ד המאבטח משמש בתפקידו האמו  תוקף הסמכה זו כל עו

יש בידו תעודת מאבטח תקפה.  ו

ני 2006) ו (14 בי  י״ח בסיון התשס״ו

 (חמ 3-3595)

 אבי דיכטר

 השר לביטחון הפנים

 1 ס״ח התשס״ה, עמי 758.

 הסמכה

ו 983 - ג ) [נוסח חדש], התשמ״ ן ו ר(מז בו  לפי פקודת בריאות הצי

ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  ולפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], ה

ר (מזון) בו  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת בריאות הצי

ו (להלן - הפקודה), ולפי סעיף ו 9 83 - ג  [נוסח חדש], התשמ״

2 (להלן - ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  46 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], ה

 הסעיף), אני מסמיך את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הם מפורטים להלן למפקחים לענין הפקודה ולענין תי  ששמו

 הסעיף, למעט פיקוח בבתי מרקחת:

 השם מסי זהות

 אבו חלה סמי כרים 59486373

 אבו רוקון סאמר 23463672

ו25095  אביגדור מיכאל 8ו

ר חנן 0354975ו  אופי

 אורלנסקי דניאל 3642228ו

 איכר רונן ו2257597

 אלעזר יעקב 53209482

 אלקיים שלמה 57803967

י חליל 4ו557623 ו  אלקרנאו

י עפיף 97ו23296 ו  אלקרנאו

 ארגוב שבתאי 2700ו240

נת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750. ני מדי  1 די

נת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694. ני מדי  2 די

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3982 ילקוט הפרסו



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

ז ירושלים  מחו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז רושלים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה י

מית מסי מק/11241״.  ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקו

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי או

 טובא, השטח שבין קואורדינטות אורך 626.610-626.550 לבין

 קואורדינטות רוחב 221.450-221.400 על פי רשת ישראל

 החדשה; גוש פיסקלי(30789), חלקה 5.

ם ללא י בנין מאושרי ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ ת בי ראו ת בשטח; ב) קביעת הו ות בניה מאושרו י כו י בז ו נ  שי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י די התכנ  על י

ם פרסומה של ו ם מי י דשי  רשאי להגיש התנגדות בתוך חו

עדה נים, למשרדי הו דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתו  ההו

מית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, טלי  המקו

תו למשרדי א את העתק התנגדו י מצ  02-6296811. המתנגד י

ן ו ז ירושלים, רחי שלומצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

 המלכה 1, ירושלים, טלי 02-6290203.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י 3/01 לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/8132״, שי

 2302א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי צור

 באהר, השטח שבין קואורדינטות אורך 222.325-222.275

 לבין קואורדינטות רוחב 626.925-626.875.

ם וקביעת י בנין מאושרי ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ת יה המאושרו ות הבנ י כו י בז ו נ י בנין חדשים ללא שי ו  קו

 בשטח.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5096, התשס״ב, עמי 3348.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

 צמוד הניתן לציבור

ו 993 ג- ״ ות, התשנ ץ־בנקאי ת חו או ו ו  לפי חוק הסדרת הל

ות, ץ־בנקאי ת חו או ו ו  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הל

ת הכוללת ר העלו עו ע ששי די , בנק ישראל מו ו ו 993 - ג ״  התשנ

ד הניתן לציבור בחודש מרס 2006 צעת לאשראי לא צמו  הממו

ים. ז ה 8.07 אחו  הי

ני 2006) ו  כ״ג בסיון התשס״ו(19 בי

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

וח ו לדי דה למידע ו חי  מנהל הי

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הודעה על ביעור רשומות בבתי משפט

ם (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט י נ ו  לפי תקנות הארכי

ו 986 - ו  ובתי דין דתיים), התשמ״

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

ע די , אני מו ו ו 9 86 - ו  של בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״

ם נתניה מבקש לבער חומר י מי  כי בית המשפט לענינים מקו

ני כמפורט להלן: ו  ארכי

ים, ני  תיקים שיש בהם ברירת קנס בנושאי חוקי עזר עירו

ון, מניעת רעש וכדומה, כאשר הקנס  של שמירת הסדר והניקי

 שולם, משנת 996ו ועד שנת 2003.

ת מבחר ומדגם תיקים. תו ו לצמי ישמר  מהחומר י

ני 2006) ו ו (11 בי  ט״ו בסיון התשס״

 (חמ 3-82)

 יהושע פרוינדליך

נה  גנז המדי

, עמי 1342. ו  1 ק״ת התשמ״

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

976ו - ו  התשל״

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ו ו 9 76 - ו ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ ו מי  המקו

ם אי בחשון ו ית קרית מוצקין, בישיבתה מי רי עצת עי נתה מו  מי

נה ו ו (3 בנובמבר 2005) את נירה בר־יאיר למנהלת הארנ  התשס״

 לענין החוק האמור.

ו (3 בנובמבר 2005)  אי בחשון התשס״

 (חמ 3-265)

רי  חיים צו

ן ת קרית מוצקי י רי  ראש עי

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

3983 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



ד מגרשים חו י בנין, אי ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת חדשות בדבר מספר מבנים ראו  וחלוקה מחדש, קביעת הו

י ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ ם ביניהם; ב) שי חי ו  במתחם והמרו

ד חו  בנין חדשים; ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ד) אי

 וחלוקת המגרשים בהסכמת הבעלים; ה) ביטול סעיף 11ב

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

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

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 17.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5508, התשס״ו, עמי 2331.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

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

ת לתכנון לבניה י ז  טלי 02-9900777, וכן במשרדי הועדה המחו

ן המלכה 1, ירושלים, טלי 6290222¬ ו ז ירושלים, רחי שלומצי  מחו

ן בה בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י י נ  02, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ני 2006) ו ו (7 בי ״א בסיון התשס״  י

 גיקי אדרי

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה בית שמש

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחו

רושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הל/מק/508״,  י

י לתכנית מי/במ/113א. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש, רחי התמר

- גוש 29533, חלקה 18 בשלמותה; מגרשים 6, 7 בשלמותם

ית מי/במ/113א.  מתכנ

י בנין חדשים; ו ת התכנית: א) קביעת קו ראו  עיקרי הו

 ב) תוספת קומה, סך הכל 3 קומות במגרש מסי 6 במקום 2

ת ורביעית. שי  קומות; ג) תוספת יח״ד שלי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י די התכנ  על י

ם פרסומה של ו ם מי מי ת בתוך 60 י  רשאי להגיש התנגדו

נים, למשרדי דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתו  ההו

ם צבי מית לתכנון ולבניה הראל, רחי החו  הועדה המקו

 2, ת״ד 3424, מבשרת ציון, טלי 02-5333125. העתק

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו א למשרדי הו צ מ ו ת י  ההתנגדו

ן המלכה 1, ירושלים, טלי 6290222¬ ו ז ירושלים, רחי שלומצי  מחו

.02 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (21 בפברואר 2006)  כ״ג בשבט התשס״

ן י ינשטי  שמעון אי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הראל

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/11091״, שי

 2302א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור באהר,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 626.400-626.350 לבין

 קואורדינטות רוחב 222.700-222.650 על פי רשת ישראל

 החדשה; גוש פיסקלי.

י ו נ י בנין ללא שי ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ ות בניה מאושרות בשטח בהתאם לנספח הבי י כו  בז

צוע למימוש התכנית; ים בשטח; ב) קביעת שלבי בי  ולקי

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה ו נ ת בי ראו  ג) קביעת הו

 בשטח.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5501, התשס״ו, עמי 2098.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/11182״, שי

.1003 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גבעת

ם ויטאל 50, השטח שבין קואורדינטות אורך י  שאול, רחי חי

 218.350-218.275 לבין קואורדינטות רוחב 633.050-633.025

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30151, חלקה 9/8.

ם י בנין מאושרי ו י קו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ית מבנה ד וחלוקה מחדש לשם בני חו ת לאי ראו  וקביעת הו

ת בשטח; ות בניה מאושרו י כו  חדש שייהרס ללא תוספת בז

ית מבנה חדש בן 4 קומות מעל קומת י לבני ו נ  ב) קביעת בי

רת 3 יח״ד במקום בנין שנהרס, צי  מחסן וחניה לשם י

ות בניה מאושרות י כו י בז ו נ י וללא שי ו נ  בהתאם לנספח הבי

י בנין חדשים לבניה כאמור; ד) קביעת ו  בשטח; ג) קביעת קו

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ת ראו ת בגין מבנה להריסה; ו) קביעת הו ראו  ה) קביעת הו

ד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. חו  בגין אי

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5516, התשס״ו, עמי 2479.

מית ת במשרדי הועדה המקו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הו

ין בהן בימים ן רשאי לעי י י נ ז ירושלים, וכל מעו  ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (7 בי  י״א בסיון התשס״

 יהושע פולק

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית בש/835ח. ו נ  בש/מק/835יב״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, רמת בית

נית לרחי נחל עין גדי, השטח  שמש, שכונה אי, השטח נמצא צפו

 שבין קואורדינטות רוחב 198.775-198.175 לבין קואורדינטות

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

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

 בש/835ח.

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3984 ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

ת 23 — גוש 7109, חלקה 81, י ד הו  יוסף קארו 7—9, שדי י

 ח״ח 8, 16; גבולות התכנית: לרחי יוסף קארו 7—9: בצפון

 — חלקה 314, במערב — חלקה 7, בדרום — רחי קארו, במזרח

ת 23: בצפון — חלקה 82, במערב י ד הו  — רחי הנצי״ב, לשדי י

ת, במזרח — רחי נתן די הו  — חלקה 80, בדרום — שדי י

ן מור.  ילי

ן ו האדריכלי של הבני פי ת התכנית: שמירת או ראו  עיקרי הו

ור במגרש ת 23, ושיפור תנאי הדי די הו  בחלקה 81, שדרות י

ד ח״ח 8 ו־16 בגוש חו  A ברחי קארו 7—9 על ידי: א) אי

ה 647 מ״ר; הי ) ששטחו י A 7109 למגרש בניה אחד (מגרש 

ת בחלקה צלו ו ות בלתי מנ י כו  ב) העברת 275 מ״ר של יתרת ז

ם כהקלה במגרש י בניה המותרי ז  81 ותוספת של 16% אחו

ת ראו י של הו ו נ י בנין במגרש A; ד) שי ו י בקו ו נ  A; ג) שי

ב צו עי י ו ו נ ת בי ראו  תכנית מיתאר גי במגרש A בדבר הו

,A אדריכלי; ה) קביעת צפיפות של עד 26 יח״ד במגרש 

י בסך כל השטחים למטרות עיקריות; ו) קביעת ו נ  ללא שי

ד עו  גובה במגרש A של עד 6 קומות מעל לקומה מפולשת ו

 קומת גג חלקית, תוספת לקיים; ז) העברת שטחי מגורים

ת לקומת הקרקע בחלקה 81 הנמצאת ו נ ו  מקומות עלי

י הבנין בחלקה 81 לבנין ו  ב״אזור מסחרי״; ח) התאמת קו

ים בפועל כדי לאפשר את שמירתו; ט) מיסוד שטחי  הקי

מית רות לתכנית 1602 שהוחלט עליהם בועדה המקו  שי

 בתאריך 8.9.1993.

י מסי 1 לשנת 2005 של ו נ  (3) ״תכנית מסי תא/מק/3663״, שי

י מסי 1 לשנת 2005 של ו נ ה, שי י י ו נ  תכנית 2331 על שי

י מסי 7 לשנת 2005 של ו נ שי ה, ו י י ו נ  תכנית 2720 על שי

ה. י י ו נ  תכנית גי על שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

 העבודה 26 — גוש 7429, חלקה 4.

ת התכנית: מתן אפשרות לתכנון מקומי ראו  עיקרי הו

י ו י בקו ו נ  המתואם לתנאי המגרש כל זאת על ידי: א) שי

י הבנין ו  הבנין מ־4 מי קדמי, 5 מי אחורי, 3.6 מי צדי לקו

ים בפועל, כמופיע בתשריט: קדמי מ־4 מי  לפי הקי

 ל־1.9 מי, אחורי מ־5 מי ל־6.1 מי, צדי מ־3.6 מי, במזרח

 ל־2.7 מי ו־4.7 מי (בקטעים), במערב: מ־3.6 מי ל־1.8 מי

ב צו י או עי ו נ ת בדבר בי ראו י של הו ו נ  ו־0.9 מי; ב) שי

ות בניה מעל פני הקרקע, כולל י כו ז ז ים תוך ריכו  אדריכלי

אה לגג בבנין שגובהו עד 5 קומות (כולל צי  שטח חדרי י

ד דירת עו דים חלקית) ו  קומת קרקע או מעל קומת עמו

יה י חלוקת שטחי הבנ ו נ אה לגג; ג) שי צי או חדרי י /  גג ו

וחד״ בתכנית, והעברת נפחי ד ״מגורים מי עו י ם בי  המותרי

ת ו נ כנ ת לקומות המתו מו י צלו בקומות קי ו  בניה שלא נ

 בבנין, לכל ענין שניתן לבקשו כהקלה; ד) מיסוד שטחי

מית בחודש דצמבר רות שהוחלט עליהם בועדה המקו  שי

 1995 בהחלטה מסי 56 בי—9.

ות, בלא תשלום, י י התכנ ו נ ין בשי ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ון 68, תל אביב, בימים  במשרדי מינהל ההנדסה, שדי בן גורי

ן י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  ובשעות שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו ו  בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,  נפגע על י

נים, להגיש דעה זו בעיתו ם פרסום הו ו ם מי י  רשאי, בתוך חודשי

מית האמורה.  התנגדות במשרדי הועדה המקו

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

/ ות מי/200, מי/230, מי/230/ב, מי י י לתכנ ו נ  מי/מק/230/ה״, שי

 משי/10.

ץ צובה במתחם בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

ת מטה יהודה, השטח שבין קואורדינטות אורך רי ו עצה האז  המו

 132.400—132.625 ובין קואורדינטות רוחב 161.035—161.800;

 גוש 22960, ח״ח 9, 11—13.

ד וחלוקה; חו ת התכנית: א) תכנית אי ראו  עיקרי הו

ה קיים, עם החלפת שטח אזור מבני  ב) החלפת שטח אזור תעשי

 משק קיים, באופן שכל אזור נשאר בגודלו המקורי.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 12.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ו, עמי 2100.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון, טלי

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  9900947—02, ובמשרדי הועדה המחו

ן המלכה 1, ירושלים, טלי 6290200—02, ו  ירושלים, רחי שלומצי

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ו (30 במאי 2006)  גי בסיון התשס״

זל י ר ו  מאי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

דה הו  לתכנון ולבניה מטה י

 מחוז תל אביב

ו פ י - ב י ב א - ל  מרחב תכנון מקומי ת

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ות אלה: י  ולבניה תל אביב מופקדות תכנ

י מסי 14 לשנת 2005 של ו נ  (1) ״תכנית מסי תא/מק/3634״, שי

י מסי 11 לשנת 2005 של ו נ שי ה, ו י י ו נ  תכנית 44 על שי

ה. י י ו נ  תכנית מי על שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

 הירקון 110 — גוש 6905, חלקה 27, ח״ח 80; גבולות התכנית:

 במערב — רחי הירקון, בדרום — חלקות 28, 29 בגוש 6905,

 במזרח — חלקות 14, 26 בגוש 6905, בצפון — חלקות 98, 99

 בגוש 6905.

זוק המגורים באזור ושיפור ת התכנית: חי ראו  עיקרי הו

ץ פו ת הסביבתית ברחוב הירקון כל זאת על ידי: א) שי ו  החז

מושי ים לשי ים והכשרת כל קומות המבנה הקי  הבנין הקי

 מגורים ומסחר בקומת הקרקע, מגורים בקומות האחרות

אה לגג, בהתאם לתכנית גי גגות על צי  והוספת חדרי י

ת ו י ו ד 2 חנ עו יה; ב) קביעת צפיפות ל־25 יח״ד ו י ו נ  שי

צע ליח״ד 53 מ״ר שטח  בקומת הקרקע; ג) קביעת שטח ממו

נימלי לא יפחת מ־35 מ״ר שטח  עיקרי, ושטח דירה מי

י הבניה ו ו לפי קו י ה י הבנין במגרש י ו  עיקרי; ד) קביעת קו

מים בפועל. י  הקי

י לתכנית מיתאר 1602, ו נ  (2) ״תכנית מסי תא/מק/3637״, שי

 ולתכנית גי.

3985 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



ר ו ז א - ה ד ו ה י - ר ו מי א  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ת ו מי ות מיתאר מקו י י לתכנ ו נ  מקומית מסי מאא/מק/1076״, שי

 מאא/158/ב, מאא/בת/6/א/158, מאא/100.

דה - גוש הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור י

ן  6483, חלקה 147, גבולות התכנית: מדרום - כביש 412, מצפו

- חלקה 145 (כביש 813 באזור התעשיה), ממזרח - רחי קפלן,

 ממערב - שטח חקלאי, אור יהודה.

ת התכנית: הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית ראו  עיקרי הו

רית בכ־4 דונם, בו  בת־תוקף לצורכי ציבור למטרת חניה צי

ו חקלאי. ד עו י  במקום שטח שי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 16.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5491, התשס״ו, עמי 1639.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ת י ז , וכן במשרדי הועדה המחו ר ו אז דה- הו י ־ ר  לתכנון ולבניה או

ן בה י ן רשאי לעי י י נ ז תל אביב, וכל מעו  לתכנון ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (25 באפריל 2006)  כ״ז בניסן התשס״

 שלומית דוטן

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

ר ו ז א - ה ד ו ה י ־ ר ו  לתכנון ולבניה א

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

,  ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ח-מק/529/ג/1״

3, ח-15/1, 11/132, 11/132/1, /1 , ח- 1 ות מיתאר ח- י י לתכנ ו נ  שי

ות מפורטות ח/300, ח/1/300/א. י י לתכנ ו נ  וח-מק/529ג, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון - גוש 6867,

ן וממערב  ח״ח 28; גבולות התכנית: ממזרח - רחי פיכמן, מצפו

ן. י - שטח המכון האקדמי טכנולוגי, מדרום - רחי הופי

ת התכנית: מתן אפשרות להקמת בנין ראו  עיקרי הו

ן נות ומרכז סטודנטים (מסומן באות 0̂4, בתחום המכו  למעו

י במגרש; ב) קביעת ו נ י בהוראות הבי ו נ גי על ידי: א) שי  הטכנולו

ת הבניה לבנין 1\, ו י כו י בנין בתחום המגרש; ג) הגדרת ז ו  קו

ת ת המאושרו ו י ו כ נות ומרכז סטודנטים, מתוך סל הז  למעו

 במתחם: שטח עיקרי: 9,270 מ״ר, שטח שירות: 3,400 מ״ר,

 סך הכל 12,670 מ״ר; ד) גובה המבנה: 9 קומות מעל קומת

ון תת־קרקעי. ית חני י  הקרקע; ה) בנ

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

יצמן 58, קומה 9, ריה, רחי ו  לתכנון ולבניה חולון, בנין העי

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 03-5027485. העתק ההתנגדו

ז תל אביב, רחי מנחם בגין 125, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 תל אביב 67012, טלי 03-7632588.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

י תצהיר המאמת את ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו פ י - ב י ב א - ל  מרחב תכנון מקומי ת

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י מסי 1 לשנת 2005 של ו נ  (1) תכנית מסי תא/מק/(2)1880״, שי

ב 1880/תעא/1. צו  תכנית עי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, שכי רמת

וגיים) — רי 8—18 (מספרים ז הו צו  אביב גי, רחי בית אלי

 גוש 6631, חלקה 220; גבולות התכנית: מצפון — רחי בית

 צורי, מדרום — רחי קק״ל, ממזרח — חלקה 222, שטח למבני

 ציבור; ממערב — רחי יוסף בן שלמה.

ב של צו העי ר ו ו ת התכנית: שיפור תנאי הדי ראו  עיקרי הו

די הוספת נים על י י ת הבנ תו י י חז ו נ נים על ידי: א) שי י  הבנ

י בחומרי ו נ שי  מרפסות פתוחות, מסתורי כביסה ומזגנים, ו

ותר של שטח קומת ל י עי ל י צו י נים; ב) נ  הגמר של הבני

דים; ג) קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה; ד) כל  העמו

 ענין שניתן לבקשו כהקלה; ה) הכללת תכנית מיתאר

ת גי — בניה על גגות בתים. מי  מקו

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5468, התשס״ו, עמי 800.

י מסי 1 לשנת 2005 של ו נ  (2) ״תכנית מסי תא/מק/3605״, שי

י מסי 2 לשנת 2005 של תכנית 44, ו נ  תכנית 2510, שי

י מסי 1 לשנת 2005 של תכנית מי. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי גאולה

 15, 17 — גוש 6914, חלקות 64, 65.

ן בשתי ת התכנו כו ת התכנית: שיפור אי ראו  עיקרי הו

ד בהסכמת חו ו לזו על ידי: א) אי ת ז ו ד  חלקות קטנות הצמו

י בקו ו נ  בעלים של חלקות 64 ו־65 בגוש 6914; ב) שי

י בקו בנין צדי מזרחי ו נ רי מ־6.2 מי ל־6 מי, שי  בנין אחו

י בקו בנין צדי מערבי מ־3.6 מי ו נ  מ־3.6 מי ל־4.5 מי, שי

י הבנין בעבור מרפסות בולטות והבלטתן ו י קו ו נ  ל־4 מי, שי

י ו י בקו ו נ , שי רי  עד1.6 מי מקו הבנין הקדמי ומקו הבנין האחו

אה לגג: נסיגה של לא פחות צי  הבנין בעבור קומת חדרי הי

 מ־3 מי מקו הבנין הקדמי ונסיגה של לא פחות מ־1 מי

ת לפי תכנית בדבר ראו י של הו ו נ ; ג) שי רי  מקו הבנין האחו

י חלוקת שטחי הבניה ו נ ים; ד) שי ב אדריכלי צו ו עי י א ו נ  בי

ד למגורים בי בתכנית; ה) הגדלת מספר עו י ם בי  המותרי

 יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;

ד 5% (בעבור עו ור) ו ת בסך 6% (שיפור הדי תי  ו) תוספת כמו

 מעלית) וביטול מרפסות שירות.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5421, התשס״ה, עמי 3631.

מית ת במשרדי הועדה המקו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו, משרדי מינהל ההנדסה, שדי בן

ת ין בהן בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ ן 68, תל אביב, וכל מעו ו  גורי

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

 דורון ספיר

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3986 ילקוט הפרסו



ן י ן רשאי לעי י י נ  שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8633448, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (7 בי ״א בסיון התשס״  י

ונה יהב  י

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה קרית טבעון ובמשרדי הו

ז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי טב/מק/224״.  מחו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון, כפר

 הנוער רמת הדסה - גוש 10593, חלקה 299, ח״ח 75; גוש 10594,

 חלקות 11, 77.

ת לתכנית ו חי הנ ת ו ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

ח של כפר הנוער רמת הדסה, בהתאמה לתכנית תו י והפי ו נ  הבי

 המיתאר טב/34.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבנין י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ית די התכנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות  וכן כל הז

דעה המאוחרת בין ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי  בתוך חו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו נים למשרדי הו  הפרסומים בעיתו

 קרית טבעון, ת״ד 1060, קרית טבעון 36100, טלי 9539210 - 04.

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633444.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (7 בי ״א בסיון התשס״  י

 אלון נבות

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה קרית טבעון

רדות הכרמל מי מו  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

רדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי  ולבניה מו

ות מכ/584, חפ/2150. י י לתכנ ו נ  מק/מכ/584א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז מבקרים, פארק

רית 705 - גוש 11204, ו  קק״ל - נשר, בין רחי החרוב לדרך אז

 ח״ח 4-2; גוש 11206, ח״ח 1; גוש 11892, ח״ח 1.

ת התכנית: הגדרת שטח למרכז מבקרים ראו  עיקרי הו

דע ותצוגה,  בתחום השצ״פ שיכלול קיוסק, משרד, תחנת מי

ים. רי ם ציבו תי רו  שי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

י תצהיר המאמת את ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ח/124, ח/210, ח/4/1, ח/4/1ד, י י לתכנ ו נ  ח—מק/80״, שי

 ח/8/1, ח/10/1א, ח/14/1א, ח/15/1.

ז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רחי דב הו

 פינת רחי בוסל — גוש 7171, ח״ח 187; גבולות התכנית: בצפון

ז, בדרום — ח״ח 182, 183, במזרח — חלקה 186,  — שדי דב הו

 במערב — רחי בוסל.

דת דיור אחת לבנין חי ת התכנית: הוספת י ראו  עיקרי הו

ת תרו ת דיור המו דו חי ת דיור במקום 11 י דו חי  — מבוקשות 12 י

דת דיור חי ל י צו י פי ד  ללא תוספת שטחים עיקריים, על י

דות.  בקומה אי לשתי יחי

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ו, עמי 2101.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

יצמן 58, קומה 9,  לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רחי ו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  טלי 5027485—03, וכן במשרדי הו

פו 67012, טלי י ב- ז תל אביב, רחי מנחם בגין 125, תל־אבי  מחו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  7632588—03, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

ן  מוטי ששו

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חולון

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית חפ/1055ג. ו נ  מסי חפ/מק/1055ד״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, קרית אליעזר

 — גוש 10825, חלקה 91.

ת בניה במעון ראו י הו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם צעי י הבנין המו ו י קו ו נ  עולים אבא חושי בקרית אליעזר; ב) שי

ב צו י או עי ו נ ת לפי תכנית בדבר בי ראו י של הו ו נ  לקומות; ג) שי

מות של הבנין. כל ענין שניתן י במספר הקו ו נ ים; ד) שי  אדריכלי

 לבקשו כהקלה.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 12.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3878.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה, טלי 8356807—04,

ז חיפה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  וכן במשרדי הועדה המחו

3987 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 21.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמי 500.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ם 52, זכרון יעקב, ובמשרדי יסדי  לתכנון ולבניה שומרון, רחי המי

ז חיפה, שדי הפלי״ם ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  15/ב, חיפה, טלי 04-8616252, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (13 בי ״ז בסיון התשס״  י

ר  מוטי קירמאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה שומרו

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחו

י ו נ  המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי לד/מק/6162״, שי

 לתכנית לד/610.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד - גוש 4025,

 חלקה 130 בשלמותה.

י בנין הקבועים ו י בקו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 בתכנית.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ת  ולבניה לוד, ת״ד 401, לוד, טלי 08-9279987. העתק ההתנגדו

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו  י

 קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (4 במאי 2006) יר התשס״  וי באי

 בני רגב

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה לוד

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/53/1210״,  מחו

ות פת/2000, פת/4/1210. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

י 14 - גוש 6379, חלקה 141 בשלמותה. דה הלו הו  י

ת התכנית: א) תוספת 2 יח״ד מ־10 יח״ד ראו  עיקרי הו

 ל־12 יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה מורדות הכרמל, מגדל הנביאים, קומה 7, רחי כורי 2,

 חיפה 33093, טלי 04-8676296/7.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

 יואל מוזס

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

רדות הכרמל  לתכנון ולבניה מו

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו ן ובמשרדי הו  ולבניה עירו

י לתכנית ו נ ז חיפה מופקדת ״תכנית מסי מק/ען/867״, שי  מחו

 ענ/358 במ.

יה -  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלגרבי

 גוש 8758, חלקה 13 בשלמותה.

ת התכנית: חלוקה חדשה ללא הסכמה בגוש ראו  עיקרי הו

 8758, חלקה 13.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

מית נות, למשרדי הועדה המקו  המאוחרת, בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה עירון, ת״ד 241, עארה 30025, טלי 04-6351789.

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

 מוחמד סובחי גיבארין

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית ש/1198. ו נ  מסי ש/מק/1198/א״, שי

ר  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה-כרכו

- גוש 10103, חלקה 337 בשלמותה.

ת התכנית: תוספת קומה למבנה. ראו  עיקרי הו

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3988 ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי

 חותמי המגילה 18 - גוש 4273, חלקה 14 בשלמותה; מגרש 2/2

 בשלמותו.

י בקו בנין הקבוע בתכנית; ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם בתכנית אחת בלי יה המותרי י חלוקת שטחי הבנ ו נ  ב) שי

 לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית ובתנאי

ד קרקע, לא יגדל עו י  שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל י

 ביותר מ־50%.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה ראש העין, רחי שילה 21, ראש העין, טלי 03-9007289.

ת לתכנון י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה,  ולבניה מחו

 טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (28 במאי 2006)  אי בסיון התשס״

 משה סיני

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה ראש העי

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו ן ובמשרדי הו ו  ולבניה ראשון לצי

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/57/8/1״,  מחו

ות רצ/1/1, רצ/1/1/ג. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

ן - גוש 3929, חלקה 428 בשלמותה. ג פינת רחי הרב מימו  הרצו

ם ת התכנית: א) תוספת שטחים המותרי ראו  עיקרי הו

י בהוראות ו נ ו 62 יח״ד; ג) שי י ה י  בהקלה; ב) תוספת יח״ד כך ש

י קו בנין. ו נ ; ד) שי י ו נ  הבי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון, טלי 9547577¬

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  03. העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,  ולבניה מחו

 טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (4 במאי 2006) יר התשס״  וי באי

צן י ר נ  מאי

מית שב ראש הועדה המקו ו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 ב) תוספת קומה אחת מ־5 קומות ל־6 קומות; ג) קביעת קו בנין

ת ו־6.3 מי לקומה שי  צדדי 5.4 מי ל־5 קומות ו־5.4 מי לקומה שי

רי ב־10% מ־6 מי ת על הגג; ד) הקטנת קו בנין אחו  חמישי

 ל־5.4 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י די התכנ  על י

ם פרסומה של ו ם מי מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתו  ההו

מית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה עדה המקו  הו

ה 1, פתח תקוה, טלי 03-9052286. העתק ההתנגדות י  השנ

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז א למשרדי הועדה המחו צ מ ו  י

 קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מסי פת/ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ות פת/1234, פת/2000, פת/2000/א. י י לתכנ ו נ  מק/26/1234״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

ם 7 - גוש 6714, חלקה 171 בשלמותה. אי  הנשי

ור ת די דו חי ת התכנית: א) הגדלת מספר י ראו  עיקרי הו

 מ־5 יח״ד (בהקלה 6 יח״ד) ל־7 יח״ד, ללא הגדלת סך כל

י קו בנין לחזית מ־5 מי ו נ  השטחים למטרות עיקריות; ב) שי

4 מ־4 מי ם בקומות 1- י וחים צדי י מרו ו נ  ל־4 מי; ג) שי

4 מ־6 מי ים בקומות 1- רי וחים אחו י מרו ו נ  ל־3.6 מי; ד) שי

וח לאחור לחדרים על הגג מ־2 מי י מרו ו נ  ל־5.4 מי; ה) שי

וח צד לחדרים על הגג מ־2 מי י מרו ו נ שי  ל־0 מי מהמעקה ו

 ל־1 מי מהמעקה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

, עמי 3000.  24.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5522, התשס״ו

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ה 1, פתח תקוה, י  לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השנ

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעו  מחו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ו (28 במאי 2006)  אי בסיון התשס״

ן ו  יצחק אוחי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

ן  מרחב תכנון מקומי ראש העי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז ן ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה ראש העי

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/175״,  מחו

י לתכנית רנ/175. ו נ  שי

3989 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ממ/מק/15/3098. ו נ  ממ/מק/1/15/3098״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל —

 גוש 6392, ח״ח 2, 3.

ת התכנית: תיקון תכנית ממ/מק/1/15/3098 ראו  עיקרי הו

ו 0 מי י ה ון הרחובות בגין ולנדאו י ו ן לכי י הבני ו  כדלהלן: קו

ן בתשריט ממ/מק/15/3098. י  מגבול המגרש ולא 5 מי כפי שצו

ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 9.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3886.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ן גליס 9, פתח תקוה, ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

ת לתכנון י ז עדה המחו  טלי 9302051/2/3—03, וכן במשרדי הו

ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל  ולבניה מחו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ני 2006) ו ו (6 בי  יי בסיון התשס״

 לבנה אלונים

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

עדה המרחבית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו נים ובמשרדי הו  ולבניה שרו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/6—64/1״,  מחו

י לתכנית הצ/6—0/1. ו נ  שי

בות  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליכין, הרחו

רית — גוש 7922, ח״ח 7, 262, 263, 265, 283. ו נ  שבזי, חוגלה ו

ת התכנית: שיפור תנועה על ידי: א) הרחבת ראו  עיקרי הו

ת לפיתוח. ראו הו אי מאושר; ב) קביעת תנאים ו ו  דרך בתו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

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

דעה ום פרסומה של ההו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

עדה המרחבית נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ה פולג,  לתכנון ולבניה שרונים, רחי הצורן 1ג, אזור התעשי

מצא למשרדי ו ת י  נתניה, טלי 8636012—09. העתק ההתנגדו

ז המרכז, קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

 שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

י תצהיר המאמת את ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (15 במרס 2006)  ט״ו באדר התשס״

ואל מוזס  י

ושב ראש הועדה המרחבית  י

נים  לתכנון ולבניה שרו

ן  מרחב תכנון מקומי לב השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות מפורטות צש/1—8/21, י י לתכנ ו נ  מסי צש/מק/1 — 22/21״, שי

 צש/מק/1 — 17/21, צש/מק/1 — 18/21, צש/מק/1 — 15/21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני דרור — גוש

 7796, ח״ח 12; מגרשים 2149, 2165, 2166, 2168—2176.

ד וחלוקה של מגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י חלוקת ו נ י הקרקע; ב) שי ד עו י י בשטח הכולל של י ו נ  ללא שי

יה המותרים בתכנית מאושרת בלי לשנות את סך כל  שטחי הבנ

ת פיתוח לבריכת שחיה ראו  השטח המותר לבניה; ג) קביעת הו

 בשטח פרטי פתוח.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5428, התשס״ה.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

נד מת בני דרור, דואר תל מו  לתכנון ולבניה לב השרון, צו

ת לתכנון י ז עדה המחו  40600, טלי 7962205/6/7—09, ובמשרדי הו

ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08,  ולבניה מחו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ו (9 באוקטובר 2005)  וי בתשרי התשס״

ע) י  יצחק ישועה(שי

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה לב השרו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו  ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/2/1518״,  מחו

ות ממ/1518, ממ/מק/1/1518. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, שכי תלמי

 מנשה — גוש 3834, חלקות 1, 3—13, 21, 22, ח״ח 2, 14, 16, 18,

.24 ,23 ,19 

ת דיור — 1,075 דו חי ת התכנית: תוספת 20% י ראו  עיקרי הו

 יח״ד במקום 900 יח״ד.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ן גליס 9, פתח תקוה, ו  לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן צי

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9302051/2/3—03. העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

.08—9788444 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

י תצהיר המאמת את ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3990 ילקוט הפרסו



עדה המקומית ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

 לתכנון ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טלי 04-6459203,

ז הצפון, קרית ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  וכן במשרדי הו

ן י י נ לית 17000, טלי 6508508 - 04, וכל מעו  הממשלה, נצרת עי

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2006) ו ו (7 בי ״א בסיון התשס״  י

 בשיר עבד אלראזק

מית ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/9758. ו נ  ג/גל/מק/32״, שי

רי כפרי חבר ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז אז

- גוש 20808, ח״ח 3, 6, 11.

ד וחלוקת מגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

 בהסכמת הבעלים; ב) הוספת שטחים לצורכי ציבור מעל קו

רי קיים. ו ם אז  מי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 17.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5377, התשס״ה, עמי 1961.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

 לתכנון ולבניה הגלבוע, ד״נ הגלבוע, טלי 04-6533237, ובמשרדי

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ  עילית, טלי 04-6508508, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ו (13 בפברואר 2006)  ט״ו בשבט התשס״

 דניאל עטר

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הגלבוע

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ות אלה: י  ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תכנ

 (1) ״תכנית מסי מק/גמ/305/5516״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילבון - גוש 15411,

 ח״ח 31, 34, 61.

ד וחלוקה מחדש; חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

 ב) הסדרת מקום שביל להולכי רגל בשטח הכולל של כל

ד הקרקע. עו י  י

 (2) ״תכנית מסי מק/גמ/297/6069״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל - גוש 15510,

 ח״ח 116, 161, 164; מגרש 5 - לפי תצ״ר.

וחי הבנין מגבולות ת התכנית: הקטנת מרו ראו  עיקרי הו

ים בשטח.  המגרש בהתאם למצב הקי

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/25/287״, שי

 ג/287 ופירוט לתכנית ג/2698.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15021,

 חלקה 8 בשלמותה.

י קו בנין אחורי מ־5 מי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ל־0 מי.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

, עמי 1250.  19.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5481, התשס״ו

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/3/6724״, שי

 ג/1/6724, ג/287, ג/6724.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15037,

 חלקה 113 בשלמותה.

י בקו בנין לפי בניה בפועל ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ובהתאם למופיע בתשריט.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

, עמי 3126.  19.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5525, התשס״ו

ות י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/1/12662״, שי

 ג/12662, ג/287.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15280,

 חלקה 26 בשלמותה.

י בקו בנין לפי בניה בפועל ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ובהתאם למופיע בתשריט.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 19.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5525, התשס״ו.

מית ת במשרדי הועדה המקו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, טבריה, ת״ד 508, טבריה,

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6739555—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ני 2006) ו ו (6 בי  יי בסיון התשס״

ן  אליהו זיגדו

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מסי נצ/מק/  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/10630. ו נ  1039״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16536,

 ח״ח 59, 101; גוש 16538, ח״ח 59, 101.

ד וחלוקה. חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

נות ביום תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 20.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5250, התשנ״ט, עמי 1096.

3991 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



ד וחלוקה מחדש של חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בנין ו י קו ו נ ית לול; ב) שי י  מגרשים בהסכמה למטרת בנ

 הקבועים בתכנית ג/10883.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, די תכנית, וכן כל הז  על י

ם פרסומה של ו ם מי מי ת בתוך 60 י  רשאי להגיש התנגדו

עדה נים, למשרדי הו דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתו  ההו

ון, ת״ד 90000, ראש מית לתכנון ולבניה הגליל העלי  המקו

מצא למשרדי ו ת י  פינה, טלי 04-6816372. העתק ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

 נצרת עילית, טלי 04-6508508.

ן דו מצא התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי ו ת י  התנגדו

ר י תצהי ו ו בלי  אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י בדות שעליהן ה  המאמת את העו

ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/7551. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/103״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גוש

 13125, חלקה 21 בשלמותה; מגרש 56 בשלמותו.

ד וחלוקה מחדש בהסכמה; חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בנין הקבועים בתכנית מפורטת. ו י קו ו נ  ב) שי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 15.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ו, עמי 2110.

י לתכנית ג/5557. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/126״, שי

ן ברוך -  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעי

 גוש 13328, ח״ח 29.

ד וחלוקה בהסכמה; חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ה י ות הבנ י כו י בנין; ג) תוספת של 6% לז ו י קו ו נ  ב) שי

 כהקלה.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 11.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5503, התשס״ו, עמי 2173.

מית ת נמצאות במשרדי הועדה המקו רו ת האמו ו י  התכנ

ון, ת״ד 90000, ראש פינה,  לתכנון ולבניה הגליל העלי

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 04-6816372, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, משרד הפנים, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508¬  מחו

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 אהרון ולנסי

ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ו  לתכנון ולבניה הגליל העלי

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/12452. ו נ  גלג/20/05/12452״, שי

 (3) ״תכנית מם׳ מק/גמ/317/10689״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן — גוש 16607,

 ח״ח 1; מגרשים 170, 171, 195, 504.

ד וחלוקה מחדש של חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בשטח הכולל של ו נ  מגרשים 170, 171, 195, 504, ללא שי

צדדי בהתאם י בנין קדמי ו ו י הקרקע; ב) הקטנת קו ד עו י  כל י

.E/100 צע ים במגרש המו  למצב הקי

 (4) ״תכנית מם׳ מק/גמ/320/10689״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן — גוש 16607,

 ח״ח 1; מגרש 173.

י בהוראות הבניה הקבועות ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו

 בתכנית ג/10689 ומתן אפשרות לשימוש חלקי בבנין

 למטרת מםחר.

 (5) ״תכנית מם׳ מק/גמ/275/11150״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג׳אר — גוש 15558,

 ח״ח 17, 19, 21; גוש 15561, ח״ח 1; גוש 15562, ח״ח 1, 2,

 5, 25; מגרשים 133,120.

נימלי י בגודל מגרש מי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 מ־600 מ״ר ל־400 מ״ר.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרםומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

נים, למשרדי הועדה המקומית  המאוחרת בין הפרםומים בעיתו

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת״ד 515, כפר

א את י צ מ י 6772333—04. המתנגד י ו  תבור 15241, טל׳ רב־קו

ית לתכנון ולבניה ז תו למשרדי הועדה המחו  העתק התנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל׳ 6508508—  מחו

.04 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מםתמכת. בדות שעליהן הי  העו

ני 2006) ו ו (7 בי  י״א בםיון התשם״

 צבי חקלאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנ

מית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון י ז ן ובמשרדי הועדה המחו ו  ולבניה הגליל העלי

ות אלה: י ן מופקדות תכנ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ג/13535. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מם׳ גע/מק/142״, שי

ה ור תעשי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמיר — אז

 — גוש 13414, ח״ח 4, 9, 17.

ד וחלוקה בהםכמה. חו ראות התכנית: אי  עיקרי הו

ות ג/10883, ג/4549. י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית גע/מק/144״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הגושרים —

 גוש 13293, ח״ח 6, 8.

2.7.2006 , ו ז התשם״ ׳ בתמו ם 5547, ו מי  3992 ילקוט הפרםו



ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

(31 במאי 2006) ו  די בסיון התשס״

 ראפע חגיאגירה

מית ושב ראש הועדה המקו  י

א העמקים  לתכנון ולבניה מבו

 מחוז הדרום

ד  מרחב תכנון מקומי אשדו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז ד ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה אשדו

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 3/מק/2168״, וכפופה

י לתכנית 11/115/03/3. ו נ  לתח/99, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, את״צ,

 רחי האשלג 2 - גוש 2029, ח״ח 16, 27; מגרש 16ב;

 שטח התכנית: 5,175 מ״ר.

י בנין לפי פירוט זה: ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

י קו בנין צדדי (מזרחי) מ־4 מי ל־0.0 מי במגרש 16ב; ו נ  א) שי

) מ־6 מי ל־2 מי במגרש 16ב עילי, מי (דרו רי י קו בנין אחו ו נ  ב) שי

 ו־0.0 מי לקומת מרתף חניה.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי  להגיש התנגדות בתוך חו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ת אשדוד, הקריה, ת״ד 28, י רי  לתכנון ולבניה אשדוד, בית עי

 אשדוד, טלי 8545317 - 08, פקס 8677810 - 08. העתק ההתנגדות

ז הדרום, ת לתכנון ולבניה מחו י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו  י

ם, באר שבע, ליד בית המשפט, ת״ד 68, באר שבע, אי  שדי הנשי

 טלי 08-6263820.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ד  מרחב תכנון מקומי אשדו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית 14/113/03/3. ו נ  3/מק/2121״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע

ת 61, 65, 67, 69 - גוש 2073, ח״ח 95;  סיטי, מול רחי העצמאו

 מגרש 11ב; שטח התכנית: 7.210 דונם.

י נ י פי י בחתך או נו י בבי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

רות וי בנין; ג) העברת שטח שי י בקו ו נ  ובמספר הקומות; ב) שי

 מתחת לקרקע למעל לקרקע.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 2.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5266, התשס״ד.

ר סכנין  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזרח העי

550/1 , - גוש 19289, ח״ח 8, 9, 15; מגרשים: 207 בשלמותו

ת ג/12452. י  ו־561/1 בחלקם מתכנ

ד וחלוקה בגוש 19289 חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

נימלי י בנין; ג) קביעת גודל מגרש מי ו  ללא הסכמה; ב) קביעת קו

 ל־288 מ״ר.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 3.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5421, התשס״ה, עמי 3645.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי 04-6746741,

ז הצפון, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508555, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (1 בי  הי בסיון התשס״

 סיאח חמוד

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו

ת לתכנון י ז א העמקים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה מבו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית 1/ג/בת/ ו נ  (1) ״תכנית מסי 1/מע/מק/53/163״, שי

.163 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם - גוש 11495,

 ח״ח 13; מגרש 7.

י בנין. ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

י לתכנית 10/ג/ ו נ  (2) ״תכנית מסי 10/מעמק/26/6706״, שי

.6706 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון - גוש

 10364, ח״ח 2; מגרש 128.

י בנין. ו י קו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ות 4/ג/ י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מסי 4/מע/מק/28/9607״, שי

 6430, 4/ג/9607.

ע - גוש 16873,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפי

 חלקה 6 בשלמותה, ח״ח 7.

ת י י ו ו הת אי דרך ו ו י תו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ ד וחלוקה ללא הסכמה; ג) שי חו  צומת מעגלית; ב) אי

י קרקע כדי לתת לגיטימציה למבנה קיים. י בנין וכיסו ו  קו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

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

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית, טלי 6468585¬

ת לתכנון י ז עדה המחו מצא למשרדי הו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טלי 04-6508508.  ולבניה מחו
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו

 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מסי 5/מק/2397״,

י לתכנית 120/102/02/5. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נאות

 לון - גוש 38148 (בהסדר).

ה י י חלוקת שטחי הבנ ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בסך כל השטח המותר לבניה על ו נ ם בתכנית ללא שי  המותרי

 ידי: 1) העברת שטח עיקרי ממגרש 1000 למגרש 1001; 2) העברת

רות מתחת למפלס הכניסה ממגרש 1000 למגרש 1001;  שטחי שי

רות מתחת למפלס הכניסה של מגרש 1000  3) העברת שטחי שי

רות מעל מפלס הכניסה במגרשים 1000 ו־1001;  לשטחי שי

ח״ד ;ד)הגדלתמספרי ן י בנ בקו י ו נ ג)שי ת;  ב)הגדלתתכסיתמרבי

- הוספת 2 יח״ד במגרש 1001, והגדלת השטח העיקרי המותר;

ה פצי י לפי פירוט זה: 1) הוספת או ו נ ת בדבר בי ראו י הו ו נ  ה) שי

ה פצי ם נפרדים; 2) הוספת או י ־משפחתי ית קוטגיים דו  לבני

ת בחזית הקדמית. דו ת מקורות צמו ו י ו ית שתי חנ  לבני

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי  להגיש התנגדות בתוך חו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד 15, באר שבע,

 טלי 08-6463656.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (7 בי ״א בסיון התשס״  י

 יעקב טרנר

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון מי עדה המקו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה תמר ובמשרדי הועדה המחו

י לתכנית ו נ  הדרום מופקדת ״תכנית מסי 10/מק/1021״, שי

.6/102/03/10 

ן ית נוער עי י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אכסנ

 גדי סמוך לנחל דוד - גוש 100051, ח״ח 2.

ית נית לאכסני ו ת התכנית: עדכון מסגרת תכנ ראו  עיקרי הו

ד וחלוקת מגרשים בהסכמת חו די אי  הנוער בעין גדי, על י

י ו נ ת המפורטת, תוך שי י  בעלים, בתוך מסגרת גבול התכנ

ם ללא תוספת י נ מושים השו ם לשי עדי ו  גבולות המגרשים המי

ם. ני דים השו עו י ת בניה לי ו י כו  שטח או ז

ין בתכניות, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו

ת מי עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחו

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ ז הדרום, וכל מעו  ולבניה מחו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

 צבי צילקר

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

ד  לתכנון ולבניה אשדו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

־89א לחוק  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו

מית ן והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקו ו  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה אשקלון ובמשרדי הועדה המחו

ות אלה: י ז הדרום מופקדות תכנ  ולבניה מחו

ות מיתאר י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/2158״, שי

.8/102/02/4 ,152/101/02/4 ,85/101/02/4 ,2/101/02/4 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי מגדל,

 רחי הנחל - גוש 1208, ח״ח 34, 36, 37, 41, 43, 44, 96;

 גוש 1209, חלקות 65, 75,72, ח״ח 6,5, 13-9, 66,47,43-41,

 69, 74, 77; גוש 1249, ח״ח 10-8, 52.

אי ו ם לתו יחסי ם המתי י י ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

צעת ולמגרשים הסמוכים לפי פירוט זה:  הדרך המו

 א) הרחבת דרך מסי 4 מ־18 מי ל־50-25 מי תוך הקטנת

רי פתוח, ם למלאכה, לשטח ציבו עדי ו  שטחי מגרשים המי

ים בכל י בנין קדמי ו י בקו ו נ ני ציבור; ב) שי  ולשטח לבני

 המגרשים כתוצאה מהרחבת הדרך ובהתאמה לגבולות

י גודל כל ו נ ם לאורך הדרך; ג) שי  המגרשים החדשי

ה זעירה, שטח ם למלאכה ותעשי עדי ו  המגרשים המי

רי פתוח ושטח לבניני ציבור, כתוצאה מהרחבת הדרך  ציבו

 ובלי לשנות את סך כל היקפי הבניה המותרים.

י לתכנית מפורטת ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 4/מק/2168״, שי

.26/165/03/4 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי אפרידר,

יסים 56 - גוש 1938, חלקה 71; גוש 1940, ח״ח 38.  רחי הטי

רי (מערבי) י בקו בנין אחו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י קו בנין צדדי בחלקו (דרומי) מ־5 מי ו נ  מ־5 מי ל־0; ב) שי

 ל־0.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

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

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון,

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 08-6792466. העתק ההתנגדו

ז הדרום, קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 רחי התקוה 4, באר שבע, טלי 08-6263784.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (7 בי  י״א בסיון התשס״

 רוני מהצרי

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון
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 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 8641 הריסון אסתר 1.12.2005 הריסון מוטי

 4862 כהן רם 22.5.2006 זמר טוב כהן שני

 7677 ניסני שרה 10.5.2006 ניסני משה

ני 2006) ו ו (11 בי  ט״ו בסיון התשס״

ש א ר ר ה  משה ביטון, המזכי

 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להל ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ה י ו  ציולסקי 13.5.2006 קפוסטין ז

 אלכסנדר

8670 

 אביטן יצחק־ 19.9.1998 הרצי סיגל

 סטיב

1576 

 1327 אלבז משה 15.4.2006 ברטה אלבז

 4221 נח פהימה 21.5.2006 נח שאול

 8277 גנדלר מריק 20.5.2006 גנדלר אליזבט

דה הו  רוטר ארז י

 משה

 0255 רוטר צילה 2.5.2006

ין זאב ין יעקב 11.1.1992 גופרשטי  3845 גופרשטי

ין זאב  3852 גופרשטיין אסתר 29.3.2006 גופרשטי

 6836 דבאח אברהם 30.11.2002 דבאח רבקה

 5718 מינס רחל 11.4.2004 נעים מרי

ת  8120 סיגלר סלי 7.5.2000 דסקל אדי

י רבקה י אפרים 25.4.2006 לו  2807 לו

 9933 טישלר שרה 7.5.1988 טישלר צבי

יקה 19.4.2006 ורשטט סילנה  9152 רוטנברג חי

וסי  9210 מהלא מרים 30.1.2006 מהלא י

 7066 טנצר מאירה 25.3.2006 טנצר זהר

 8725 אמסלם יקוט 9.4.2006 אמסלם גבריאל

 8088 צימרמן מרים 20.4.2006 צימרמן אהרון

 0417 מנסור דוד 6.3.2005 מנסור חממה

ן אסתר מי  7110 אליע לטיפה 11.5.2003 י

 פלדמן שמואל־ 29.5.2006 פלדמן שרה־לאה

 אהברון

4060 

 9366 גמליאל זימבול 14.9.2004 גייבוטו מזל טוב

 4970 רסלר חנה 19.4.2003 איזנשטט חביבה

3995 

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון מי עדה המקו נים, למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה תמר, טלי 08-6688841.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (6 בי  יי בסיון התשס״

 דב ליטבינוף

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה תמר

 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

וברמן ז ־ די  צעי

 אסתר

 6781 זוברמן נחמן 25.1.2005

 8930 רוזנטל משה 8.5.2005 רוזנטל אברהם

ין יעקבג 19.12.2005 פרוביין שרה  פרובי

 צבי אר

4547 

נגו מרים ם 15.6.2005 מונסו י נגו חי  8457 מונסו

 סיקרון שרה 21.4.2006 סיקרון משה

 עדה

1202 

ן דורינה י ן 8.4.2006 גולדשטי י  גולדשטי

 גוסטב

2658 

 8101 גינזבורג ורה 16.9.2005 קוטלארסקי טאיסה

 4186 מזרחי איבט 8.10.2005 מזרחי דוד אלברטו

ן 13.2.2002 ורוד מיכל  6392 ורוד אמנו

 9095 מרדכי אהרן 1.5.2006 מרדכי שרה

 1254 כהן אברהם 3.5.1998 קוגן דוד

 כהן תמרינה 10.10.2005 קוגן יצחק

ה ו  רי

1262 

יאר שרגא פייבל  3314 בויאר נעמי 4.11.2005 בו

 רוטנברג משה

י  מנחם חי

ה 22.5.2005  6295 רוטנברג חי

 7834 קרביץ ברכה 4.12.2001 קרביץ שלמה

 7875 קרביץ שאול 15.4.2006 קרביץ שלמה

ל  3453 חזן אליעזר נחמן שאו

 5127 יעקב מרים 27.8.2005 יוספי אסנת

 8929 בן עבו זוהרה 14.5.2005 עברון שלמה

 3611 בלודינגר שלמה 11.5.2006 סבתו אסתר

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 3355 יצחקי חיה 30.5.2006 יצחקי גדעון

 7894 למפרט לובה 16.8.2004 למפרט משה

 5047 והב סעיד 13.1.2005 והב מיכאל

ת 9.4.2003 והב מיכאל די הו  5622 והב י

 4808 ממוט גיזלה 2.6.2004 גבע נורית

 8466 סבאג מרים 13.7.1992 בסל שרה

ת 30.5.2006 רובס טל די הו  8625 רובס י

זה  2387 עזרא שמואל 13.5.2006 עזרא רו

נית  4100 כץ יוסף 11.5.2006 זבצקי רו

ץ אביבה  3789 אסיג שלמה 26.5.2006 מרקובי

אל 23.2.2006 מוראד דפנה חי  6279 מרגלית י

 1974 לנגסנר רחל 13.1.2005 לנגסנר אפרים

ץ צבי 24.6.2004 ברק לאה בי  5021 מושקו

 גיקסון אברהם 22.5.2006 גיקסון שמחה

 אלי
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 1185 ברומר יוסף 21.5.2006 ברומר אריה

 6447 ליבסקינד חנה 23.4.2006 ליבסקינד אריה

 לורבר קרולה 13.9.2003 לורבר נפתלי יעק

 קולה

0921 

ר 9.2.2006 לורבר נפתלי יעק  לורבר מאי

 מרטון

0913 

ין פאינה  מנדלביץי 28.12.1997 שטי

 אלכסנדר

5443 

זה 8.5.2006 פרוסט רחל זנבאום רו  5971 רו

ני 2006) ו ו (11 בי  ט״ו בסיון התשס״

ר הראשי ץ, המזכי  חנוך גרנבי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

ני דה רו הו דה גבריאל 30.12.1987 י הו  8317 י

וב יוסף  1360 זולוטריוב 3.3.2005 זולוטרי

 פרלה

ני 2006) ו ו (18 בי  כ״ב בסיון התשס״

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ם 5.5.2006 גריסרו מזל י  3758 בנגירה חי

ולאי סלומון 19.5.2006 שחרור זהבית  4536 אז

 5814 רוטשילד יצחק 28.2.1978 זיסקינד אסתר

־ 28.3.2006 זיסקינד אסתר  רוטשילד מרי

 דליה

2600 

ם י  2063 קאופמן רבקה 19.3.1997 קאופמן חי

ים יס חי ו הו 31.12.1984 ו יס אלי ו  2564 ו

ים יס חי ו יס לאה 15.8.1992 ו ו  2572 ו

 8785 מהלל יצחק 30.4.2006 מהלל ישראל

 נוביטרגר

 בריינדל

 0366 נוביטרגר משה 13.5.2006

ני 2006) ו ו (15 בי  י״ט בסיון התשס״

 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ים קליר ר 15.9.2005 אלקי  6317 אלקים מאי

 3407 יעקב שלמה 21.1.2005 יעקב אברהם

 3415 יעקב שרה 4.1.1996 יעקב אברהם

 2578 נחמנה רבקה 23.11.2003 סולומון דוד

 0559 בן זאב צבי 16.1.2006 לנדאו רחל

 0111 בסמרטני שרה 18.4.2006 בסמרטני לריסה

ץ בוריס 13.4.2006 בלטריסקי שושנה  3526 צלקובי

 6801 תמיר יוסף 31.3.2006 תמיר אינס

 2930 סאסי בנימין 11.5.2006 סאסי אסתר

ינברג אלכס י ינברג ליליאן 23.4.2006 ו י  7038 ו

 3835 פישל מרים 16.10.2004 פישל יעקב

 3827 פישל אברם 23.5.2006 פישל יעקב

והל גוטסמן  ו

 בת שבע

ת 8.5.1998 די הו והל י  2448 ו

המי נילי  7605 רצבי שמואל 7.4.2006 תו

ן 17.5.2006 אטיאס יוסף  0835 אטיאס שמעו

ן שושן 14.4.2006 פרטוש רות  0407 יאמי

 7442 מארי מרים 18.2.2006 מארי בניהו

 4672 מלכה אסתר 13.5.2006 אפריאט פיבי

ני 2006) ו ו (15 בי  י״ט בסיון התשס״

, המזכיר הראשי ץ  יהושע ישראל כ״
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 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

דה 19.5.2006 דיין יריב ין אי  8064 די

 4044 טולציינסקי טטיאנה 8.1.2005 בורצוב סבטלנה

ר  0774 פדל זכריה 13.5.1994 פדאל מאי

ר  2238 פדל שמעה 11.4.2006 פדאל מאי

 9947 ברזני אברהם 19.5.2006 ברזני רחל

יזטה 8.4.2006 כהן שלמה דוד  8624 כהן לו

ני 2006) ו ו (22 בי  כ״ו בסיו ן התשס״

ר הראשי  אברהם פרץ, המזכי

 בית הדין הרבני האזורי באריאל

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

רץ חיה ו  2288 קסנר בלימה 22.9.2004 שו

 (בת יוסף)

ני 2006) ו ו (4 בי  חי בסיון התשס״

 צבי מוראד, המזכיר הראשי

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 דפני הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-258088-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקים ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 13.6.2006, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ו עו״ד מיכאל גיון הופמן א /  עו״ד דניאל גפני, ת״ז 035881010 ו

 שפטלר, ת״ז 011932910, מרח׳ הארבעה 18א, תל אביב 62489,

 למפרקי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרקים הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דניאל גפני, עו״ד, מפרק
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 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפור־ ע כי הו דו י י ו  הודעותלהו

י ירושה: ו ו  טים להלן, בקשות למתן צ

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

וטה זי סיון ס״ו פיירוס רומן ו  9644 פיירוס אי

ר ס״ו קרסיק אנה י  6204 צודקובה מריה כ״ז אי

ר ס״ו ברמשנקו י  3266 גרינברג דמיטרי חי אי

 אריאדנה

ר ס״ו חדד מיכאל י  6012 חדד מרזנה כ״ט אי

ז נ״ח שקד ברוך  0364 שקד אשר גי תמו

 4219 פטררו יעקב גי טבת ס״ו פרנקל שרה

 הרש

ר ס״ו טבצניקוב דיאנה י  9327 קצמן בוריס כ״ג אי

ר ס״ו ישראל ניסים י  9790 ישראל נעמי חי אי

 5697 חזן יצחק יי סיון ס״ג חזן פנחס

ני 2006) ו ו (18 בי  כ״ב בסיון התשס״

 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 1533 בריח רוחימה 11.4.2006 בריח מרים

י 8.4.1998 בריח מרים נ נ  1525 בריח מי

זי  9559 דרעי יעקב 25.5.2006 צורף סו

לי דוד י וכבד 18.11.2005 דזנאשו ילי י  5771 גורלשו

ץ פולינה 26.8.2000 פישרוביץי מיכאל בי  7221 פישרו

זי יט נינה 17.2.1999 צורף סו  6041 דרעי הנרי

לי סוניה לי דוד 30.3.2006 חננהשו י  6074 שמליקהשו

 6754 גיגי מכלוף 23.6.2005 גיגי עליה

ני 2006) ו ו (18 בי  כ״ב בסיון התשס״

 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 6382 סויסה שולה 21.4.2006 סויסה דוד

 4240 נהון בן טולילה 3.3.2006 עמר לוסי

 יוסף

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



 יגאל כדורי אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-354301-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

זאת ני 2006, ו ו ום 19 בי  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דעה מוקדמת על פי כל דין, לרבות על פי ר על הו יתו  תוך ו

- ג ״ מ ש ת  סעיף 115א(א)(3) לפקודת החברות [נוסח חדש], ה

ן ולמנות את  1983, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ינמץ, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק  עו״ד יעקב שטי

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יעקב שטיינמץ, עו״ד, מפרק

 אינפוסיס מערכות מידע בע״מ

 (ח״פ 51-286699-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.6.2006, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

״ד מיכאל ג׳ון הופמן ו עו א /  עו״ד דניאל גפני, ת״ז 035881010 ו

 שפטלר, ת״ז 011932910, מרח׳ הארבעה 18א, תל אביב 62489,

 למפרקי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקים הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דניאל גפני, עו״ד, מפרק

 אינטרפון מערכות תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-117010-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 19.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אפרים  פה אחד ובכתב, לפרק את החברה מרצו

 קלאר, למפרק החברה.

״ד  מרב פלח, עו

 באת כוח החברה

 פז מערכות לגילוי וכיבוי אש (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-192298-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 5.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דה הו ן ולמנות את אביגדור פז, מרח׳ י  לפרק את החברה מרצו

א 26, טבעון, למפרק החברה.  הנשי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אביגדור פז, מפרק

 סרוויסטרים בע״מ

 (ח״פ 51-531512-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד ענת נסים ברדוגו,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ רמב״ן 31, ירושלים, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ענת נסים ברדוגו, עו״ד, מפרקת

 ט.ר.מ. אחזקות 990ו בע״מ

 (ח״פ 51-145090-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ני 2006, התקבלה ו ום 11 בי  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רפי רן, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 022687974, מרח׳ אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק החברה.
 רפי רן, מפרק

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  3998 ילקוט הפרסו



 סנופרי יוזמה ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-300289-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ם ום 23.8.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

ן 7, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי  של החברה, רח׳ האלו

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 אריה בן ארי, מפרק

 אינטרנט סיטי תקשורת מערכות בע״מ

 (ח״פ 51-308975-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 23.8.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של

 החברה, רח׳ הבעל שם טוב 21, חולון, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

ירות של החברה.  וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 תומר בוזגלו, מפרק

 קליקנט תוכנה ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-288839-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

״ד הרצוג, ום 24.8.2006, בשעה 10.00, אצל משרד עו  תתכנס בי

יצמן 4, תל אביב, לשם , בבית אסיה, רח׳ ו  פוקס, נאמן ושות׳

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 לימור חודיר, עו״ד, מפרקת

 אשד סטריאן בע״מ

 (ח״פ 51-345762-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

דעה זו, ם פרסום הו ו ם מי מי ום 22.8.2006, או 30 י  הנ״ל תתכנס בי

ורם אסלמן, ״ד י  לפי המאוחר מביניהם, בשעה 12.00, במשרד עו

 רח׳ אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 לרינה רוזביץ

 באת כוח החברה

 נתניה ביומכניקס בע״מ

 (ח״פ 51-195052-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ץ, ן ולמנות את רו״ח מירב מנושבי  לפרק את החברה מרצו

 למפרקת החברה.

 מירב מנושביץ, רו״ח, מפרקת

 יעקב אלון אחזקות והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-341567-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 15.6.2006, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ים, למפרק  יעקב אלון, ת״ז 055997126, מרח׳ הכלנית 6, גן חי

 החברה.
 יעקב אלון, מפרק

 תגלוף בע״מ

 (ח״פ 51-007707-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 7.8.2006, בשעה 9.30, במשרדה הרשום של  הנ״ל תתכנס בי

 החברה, רח׳ דוד 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 ראובן תבור, מפרק

 מרפאת הישוב צור הדסה

 (ח״פ 51-327328-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 21.8.2006, בשעה 12.00, ברח׳ סביון 301, צור  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  הדסה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 ד״ר דן רורמן, מפרק

3999 2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  ילקוט הפרסו



 בריאותית שיווק ושירותים בע״מ

 (ח״פ 51-210569-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 31.8.2006, בשעה 18.30, במשרדי המפרק, רח׳ יגאל  תתכנס בי

 אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דניאל בלחסן, מפרק

 קולנוע ״הדר״ גבעתיים בע״מ

 (ח״פ 51-014620-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

דעה ם לאחר פרסום הו ו ום 3.9.2006, או 30 י  הנ״ל תתכנס בי

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק,

ל רג׳ואן, רח׳ סוקולוב 62, רמת השרון, לשם הגשת דוח  שאו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 שאול רגיואן, מפרק

 אספז שיווק בע״מ

 (ח״פ 51-233429-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 7.9.2006, בשעה 14.00, במשרדי החברה, שד׳  הנ״ל תתכנס בי

ה נתניה דרום, לשם הגשת דוח ור תעשי  גיבורי ישראל 12, אז

 סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

״ד יהושע מירז, עו״ד  גדעון קירש, עו

ר ק י ם פ  מ

 אספז אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-232033-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 7.9.2006, בשעה 14.00, במשרדי החברה, שד׳  הנ״ל תתכנס בי

ה נתניה דרום, לשם הגשת דוח ור תעשי  גיבורי ישראל 12, אז

 סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

״ד יהושע מירז, עו״ד  גדעון קירש, עו

ר ק י ם פ  מ

 אחוה ישגב 985ו בע״מ

 (ח״פ 51-107196-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

דעה זו, ם פרסום הו ו ם מי מי ו 30 י ום 27.8.2006, א  הנ״ל תתכנס בי

ורם אסלמן, ״ד י ניהם, בשעה 12.00, במשרד עו  לפי המאוחר מבי

 רח׳ אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 לרינה רוזביץ

 באת כוח החברה

 ד״ר מיכאל קופלר בע״מ

 (ח״פ 51-333155-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

״ד ום ג׳, 29.8.2006, בשעה 11.00, אצל משרד עו  הנ״ל תתכנס בי

, רח׳ ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח  צבי דרזנר ושות׳

צד התנהל הפי רוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 נמרוד דרזנר, עו״ד, מפרק

 דורית ענבר בע״מ

 (ח״פ 51-242091-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 31.8.2006, בשעה 18.00, במשרדי המפרק, רח׳ יגאל  תתכנס בי

 אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דניאל בלחסן, מפרק

 בית אלנבי 75 בע״מ

 (ח״פ 51-023930-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 31.8.2006, בשעה 14.30, במשרדי המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 עו״ד ערן צור, שד׳ שאול המלך 39, תל אביב, לשם הגשת דוח

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.
 ערן צור, עו״ד, מפרק

2.7.2006 , ו ז התשס״ י בתמו ם 5547, ו מי  4000 ילקוט הפרסו



 לי-דר ציוד הנדסי בע״מ

 (ח״פ 51-167436-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 13.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אל מזור, מרח׳ ו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יואל מזור, עו״ד, מפרק

 תחנת דלק קרית שמונה בע״מ

 (ח״פ 51-266075-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 13.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אל מזור, מרח׳ ו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יואל מזור, עו״ד, מפרק

 ס.א.ק. דאר יבוא ויצוא בע״מ

 (ח״פ 51-221597-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 20.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אהרון כהן, מרח׳ סנהדרין  לפרק את החברה מרצו

 11, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
 אהרון כהן, מפרק

 א.א. פאזל מידע בע״מ

 (ח״פ 51-245432-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 7.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

שי יפת, מרח׳ פנים ן ולמנות את י  לפרק את החברה מרצו

ת 3, ירושלים, למפרק החברה. רו  מאי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 ישי יפת, מפרק

 תחנת דלק זכרון יעקב בע״מ

 (ח״פ 51-264312-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 13.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אל מזור, מרח׳ ו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יואל מזור, עו״ד, מפרק

 לב החרמון - תשתית, כבישים ובניין בע״מ

 (ח״פ 51-597908)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 13.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

אל מזור, מרח׳ ו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 יואל מזור, עו״ד, מפרק
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 סופר פרינט בע״מ

 (ח״פ 51-103848-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 19.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ו הו אלבז, מרח׳ הר צי ן ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצו

 104, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 אליהו אלבז, מפרק

 מילר את אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-204477-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 20.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

א 24, ן ולמנות את ארז מילר, מרח׳ הנשי  לפרק את החברה מרצו

 הרצליה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 ארז מילר, מפרק

 אטקין נס בע״מ

 (ח״פ 51-260948-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 20.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן 6, ריאל נס, מרח׳ השרו ן ולמנות את או  לפרק את החברה מרצו

 רמת השרון, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 לרינה רוזביץ, עו״ד

 באת כוח החברה

 ידית סוכנות לבטוח 992ו בע״מ

 (ח״פ 51-173090-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 27.4.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אריה יוכט, מרח׳ סוקולוב  לפרק את החברה מרצו

 5, חולון, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אריה יוכט, מפרק

 רייקו ונצירס בע״מ

 (ח״פ 51-180044-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

ום 19.6.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את צבי פרומן, מרח׳  החלטה לפרק את החברה מרצו

ימר 16, תל אביב, למפרק החברה.  אופנהי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 צבי פרומן, מפרק

 מנחם כץ בע״מ

 (ח״פ 51-106137-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 18.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מנחם כץ, מרח׳ אלכסנדר  לפרק את החברה מרצו

 פן 23, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מנחם כץ, מפרק
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