
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ה׳ באב התשם״ו 5561 30 ביולי 2006

ד ד עמו ו מ  ע

ן מו ם לפי חוק מי עדי  תיקון תקנון הכנסת 4480 החלטה בדבר הארכת מו

 , , , > מפלגות 4480
נה  הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדי

ה 4481 רי י תגובה לערר לפי חוק כלי הי ותנ י נ ו נ  מי
 (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בספים) 4480

ה 4481 י ן והבנ ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו
ם מעודכן 4480 , מו י נ  הודעה בדבר שכר מי

ת 4495 ו ת מו ת לפי חוק הצהרו דעו  הו

די בית המשפט 4496 4 בקשות לפירוק חברות על י 4 8 ה 0 י נ ב ה ו ו ו נ כ ת ז ק ז ו י ח פ ה ל כ מ ס ל ה ו ט י ב ה ו ר מ ם  ה

ים 4506 י ן הרבנ ת בתי הדי דעו ועדה החקלאית הו י פקיד בחירות לבחירות לו ו נ  מי

ר 4508 בו ת מאת הצי דעו  פרדס־חנה-כרבור 4480 הו



 הסמבה וביטול הסמבה

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

ן והבניה, ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 63ו לחוק התכנ

ת עם שר ו עצ י ו (להלן - החוק), ולאחר התי ו 9 6 5 ה-  התשכ״

 הביטחון, אני מסמיך את נועה ברוש, אדריכלית ברשות

ים ני עדה למיתקנים ביטחו ו  התעופה האזרחית, להופיע בפני הו

.  שלפי החוק, ובטל את הסמכתה של רות שפריר2

ד המוסמכת משמשת עובדת רשות  תוקף ההסמכה כל עו

 התעופה האזרחית.

ולי 2006) 9 בי ) ו ז התשס״  י״ג בתמו

( 3 - 7 ו  (חמ 5

 שאול מופז

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 י ם״ח התשב״ה, עמי 307.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 3124.

 מינוי פקיד בחירות לבחירות לוועדה החקלאית

 פרדס־חנה-ברבור

״א-1950 ת (א), התשי ו מי ת המקו ו עצ ו המו  לפי צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(3) לתוספת השניה לצו

, אני ממנה את סימון 1 ״א-1950 ת (א), התשי ו מי ת המקו עצו  המו

ועדה החקלאית שליד  בן סימון לפקיד בחירות בבחירות לו

מית פרדס־חנה-כרכור. עצה המקו  המו

ני 2006) ו (25 בי ו  ב״ט בםיון התשם״

 (חמ 3-1333)

 רם בלינקוב

 המנהל הבללי של משרד הפנים

״א, עמי 178.  1 ק״ת התשי

 החלטה בדבר הארבת מועדים

ן מפלגות, התשל״ג-1973  לפי חוק מימו

1 ן מפלגות, התשל״ג-1973  בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימו

נה, מחליטה ת עם מבקר המדי ו עצ י  (להלן - החוק), ולאחר התי

ו ם כ״א באב התשס״ ו  ועדת הכספים של הכנסת להאריך עד י

די ות האלה על י נ עד מסירת החשבו  (15 באוגוסט 2006) את מו

עות למבקר המדינה:  הסי

ום כי בטבת ות השוטפים לתקופה המתחילה בי נ  (1) החשבו

ום ל׳ בכסלו ימת בי נואר 2005) והמסתי  התשס״ה (1 בי

(31 דצמבר 2005); ו  התשס״

ות השוטפים לתקופה המתחילה ביום אי בטבת נ  (2) החשבו

יר ימת ביום בי באי ו (1 בינואר 2006) והמסתי  התשס״

ו (30 באפריל 2006);  התשס״

רות לכנסת השבע־עשרה. ות לתקופת הבחי נ  (3) החשבו

ולי 2006) (17 בי ו  ב״א בתמוז התשם״

 (חמ 3-66)

 יעקב ליצמן

שב ראש ועדת הבםפים ו  י

 תיקון תקנון הבנסת

 לפי חוק-יסוד: הכנסת

, מתפרסם בזה תיקון לתקנון ו  לפי סעיף 55ו לתקנון הכנסת

ז התשס״ו ום בי בתמו  הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה בי

ני 2006): ו  (28 בי

 תיקון סעיף 16

ים״ י ןמסו י  ו. בסעיף6ו(ג) לתקנון הכנסת, במקום ״כוועדה לענ

 יבוא ״כוועדה מיוחדת״.

 תיקון סעיף 17

 2. בסעיף 7ו לתקנון הכנסת -

ם״ מי י י ם, במקום ״ועדות לענינים מסו י לי  (ו) בכותרת השו

 יבוא ״ועדה מיוחדת״;

א ״ועדה מיוחדת״. בו ם״ י י י  (2) במקום ״ועדה לענין מסו

ני 2006) ו (28 בי ו ז התשס״  בי בתמו

 (חמ 3-864)

 דליה איציק

ושבת ראש הכנסת  י

 1 י״פ התשכ״ח, עמי 590; התשס״ו, עמי 1050.

 הודעה על היתר לקבלת תרומה

נה (סיוג פעילות מפלגתית רות המדי  לפי חוק שי

ו 959 ״ט-  ומגבית כספים), התשי

נה רות המדי ם בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שי עי די  מו

, ו ו 959 ״ט-  (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי

ן לקבל מהעמותה ו  התירה הממשלה לבית המשפט העלי

״ תרומה בסך ן הישראלי ו  האמריקנית ״ידידי בית המשפט העלי

 כולל של 270,000 שקלים חדשים לשם שדרוג מערכת המחשב

נה ורכישת  של הספריה, תחזוקת המערכת בשנה הראשו

ת של ספריית בית המשפט רו  סורק ברקוד, כדי לשפר את השי

ון.  העלי

ולי 2006) ז התשס״ו(17 בי  כ״א בתמו

(3 - ו  (חמ 056

ן מו  ישראל מי

 מזכיר הממשלה

 ס״ח התשל״ג, עמי 52.

 י ם״ח התשי״ט, עמי 190.

 הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן

ו 987 - ז נימום, התשמ״  לפי חוק שכר מי

נימום,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ו) לחוק שכר המי

ום ם המעודכן לי מו י נ ע כי שכר המי די , אני מו ו ו 9 87 - ז  התשמ״

א 8ו.3,585 שקלים חדשים ו ני 2006) ה ו ו בי ) ו ״ ס ש ת  הי בסיון ה

 לחודש.

ולי 2006) (18 בי ו ז התשם״  כ״ב בתמו

 (חמ 3-2068)

שי  אליהו י

ה המםחר והתעםוקה  שר התעשי

 ס״ח התשמ״ז, עמי 68; התשנ״ז, עמי 128; התשס״ו, עמי 362.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4480 ילקוט הפרסו



 שבין קואורדינטות אורך 217.140—217.350 לבין קואורדינטות

 רוחב 630.750—631.000

ד וחלוקה מחדש. חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

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

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

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 ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים, טלי

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

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

 המלכה 1, ירושלים, טלי 6290203—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/4715ג״, שי

 4715, מק/4715ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

ע כמתחם ימק״א, דו  ניקופוריה, רחי המלך דוד, השטח הי

ן ולינקולן, נגטו ושי  שטח בין הרחובות דוד המלך, ו

 השטח שבין קואורדינטות אורך 220.940—221.150 ובין

 קואורדינטות רוחב 631.180—631.400; גוש 30028, ח״ח 70;

 מגרשים 1—6, לפי תכנית 4715.

לי של י העי נו ם בבי י י ו נ ת התכנית: א) התרת שי ראו  עיקרי הו

רים שבתחום מגרש מסי 6, לפי תכנית 4715, לפי  בניני המגו

מות המרבי מ־5—6 קומות  פירוט זה: 1) הגדלת מספר הקו

י ו נ  ל־7—8 קומות מעל מפלס ה־0.00, בהתאמה; 2) שי

 גובה הבניה המרבי המאושר לפי תכנית 4715; 3)

י בנין ו ם וקביעת קו ם מאושרי י לי י בנין עי ו  ביטול קו

אי ו תו י מיקום ו ו נ ים חדשים במקומם; 4) שי לי  עי

 השטחים עם זיקת ההנאה לציבור במפלס הקרקע;

ם צובם האדריכלי של בניני המגורים, המאושרי י עי ו נ  5) שי

רים  לפי תכנית 4715, תוך חלוקת שלושת בניני המגו

ם בתחום מגרש י י ו נ ם לבניני משנה; ב) התרת שי  המאושרי

 מסי 1, לפי תכנית 4715 לפי פירוט זה: 1) ביטול האפשרות

 להקמת מגרשי טניס בחלק מגג הבנין המאושר בתחום

 מגרש מסי 1, לפי תכנית 4715, באגפו המזרחי; 2) ביטול

 שטח עם זכות מעבר לרכב לטובת מגרש מסי 5, שאושר

 בתחום מגרש מסי 1, לפי נספח מסי 4 שבתכנית 4715; ג)

לי המאושר, בתחום מגרש י העי נו ם בבי י י ו נ  התרת שי

 מסי 2, לפי תכנית 4715, לפי פירוט זה: 1) התרת חלוקת

 בנין בית המלון החדש שאושר בתחום מגרש מסי 2 לפי

ם שי מו  תכנית 4715, לשני בנינים, נוסף על הארקדה עם שי

 מסחריים לאורכה, שאושרה בתכנית 4715; 2) חלוקת שטחי

ם והארקדה המסחרית, י נ י ים בין שני הבנ יה המרבי  הבנ

מות המרבי ן בסעיף (1) לעיל; 3) הגדלת מספר הקו י  כמצו

י ו נ  מ־5 קומות ל־6 קומות מעל מפלס הקרקע הסופי; 4) שי

יה המרבי המאושר לפי תכנית 4715; 5) ביטול  גובה הבנ

 מינוי נותני תגובה לערר

ו 949  לפי חוק כלי היריה, התש״ט-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(גו)(2) לחוק כלי היריה,

ני המשטרה הבכירים, , אני ממנה את קצי ו ו 949  התש״ט-

ם להלן בטור אי, ליתן תגובתם של ערר שהוגש על החלטת י י ו  המנ

ת לכלי היריה, שניתנה על פי ו נ ו שי ת המוסמכת לענין רי  הרשו

ני המשטרה הבכירים שפורטו לצדם בטור בי:  המלצת קצי

 טור בי

ץ  הממלי

 טור אי

 נותן התגובה

 ראש מחלקת האבטחה סגן מפקד מרחב

נוך ותחבורה במטה הארצי ת חי  ראש מדור מוסדו

 ציבורית במטה הארצי

ז  ראש ענף סיור ומבצעים במחו

רושלים ז י  מפקד תחנה בתחום מחו

 שדרגתו סגן ניצב

ז שומרון  מפקד תחנה בתחום מחו

דה שדרגתו סגן ניצב הו י  ו

ז  סגן ראש אגף מבצעים סגן מפקח מחו

י מפקד מרחב צ ר א ה ה ט מ  ב

רושלים ז י  מפקד תחנה בתחום מחו

 שדרגתו ניצב משנה ומעלה

ז שומרון  מפקח תחנה בתחום מחו

דה שדרגתו ניצב משנה הו י  ו

 ומעלה

ז תל אביב  מפקד תחנה בתחום מחו

 שדרגתו ניצב משנה ומעלה

י תגובה לערר שפורסם2 - בטל. י נותנ ו נ  מי

ולי 2006) ו (5 בי ז התשס״  טי בתמו

 (חמ 3-497)

 משה קראדי, רב ניצב

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 1 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשנ״ה, עמי 380.

 2 י״פ התשס״א, עמי 1310; התשס״ה, עמי 245.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

ז ירושלים  מחו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

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

רושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/7951א״.  י

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 וגן, שטח שבין שדי הרצל לרחי עין כרם (כביש הגישה לשכי

 עין כרם) — גוש 30343, ח״ח 5, 6, 44; גוש 30348, חלקות 9, 10,

 ח״ח 11,8,4,3—13 (חלקה 4 ארעית לפי תצ״ר מסי 307/04), השטח

4481 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי צור

 באחר, השטח שבין קואורדינטות אורך 222.625—222.700

־2  לבין קואורדינטות רוחב 627.375—627.475; מגרשים 1 ו

 לפי תצ״ר 205/04.

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

ת בגין ראו ות בניה מאושרות בשטח; ב) קביעת הו י כו  בז

ם לשימור. ם לעקירה ובגין עצי  עצי

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

 5413, התשס״ה, עמי 3286.

י לתכנית ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/12070״, שי

 2683א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גיבל

 אל־מוכבר, השטח שבין קואורדינטות אורך 628.925—

 628.975 לבין קואורדינטות רוחב 223.600—223.650 על פי

 רשת ישראל החדשה.

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

י ו נ ת בשטח בהתאם לנספח הבי ות בניה מאושרו י כו  בז

ע למימוש התכנית; צו  ולקיים בשטח; ב) קביעת שלבי בי

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

ת בגין הריסת מבנה. ראו  בשטח; ד) קביעת הו

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י  הודעה על הפקדת התכנ

, עמי 2099.  5501, התשס״ו

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

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

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

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (3 בי ז התשס״  זי בתמו

 יהושע פולק

ת מי ושב ראש ועדת המשנה המקו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר הפקדת תבנית 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 דה ובמשרדי הו הו  ולבניה מטה י

רושלים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מי/מק/601/א/2״. ז י  מחו

ץ נחשון — בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

 גוש 4827, ח״ח 16; גוש 4828, חלקות 42, 44, 45 בשלמותן,

 ח״ח 12, 29, 31—34, 37—41, 43, 47; גוש 4832, ח״ח 1—3;

 גוש 4833, ח״ח 1, 4, 9.

ור ת התכנית: א) החלפת שטחים בין אז ראו  עיקרי הו

י ו נ ור מבני משק בהיקף של 6.09 דונם, ללא שי ה ואז  התעשי

ד וחלוקה של מגרשים. חו יעוד; ב) אי  בסך כל השטח בכל י

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

מית לתכנון ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן העזר,  הועדה המקו

י ו  שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע; 6) ביטול קו

ים חדשים במקומם; לי י בנין עי ו ם וקביעת קו י לי  בנין עי

 7) ביטול שטח עם זכות מעבר לרכב לטובת מגרש מסי 3

 שאושר בתחום מגרש מסי 2, לפי נספח מסי 4 שבתכנית

 4715; 8) הקמת שני גני ילדים בשטח מגרש מסי 2, במקום

רים להיבנות בתחום מגרש מסי 3 ו אמו  גני הילדים שהי

, המאושר י העילי נו ם בבי י י ו נ  לפי תכנית 4715; ד) התרת שי

 בתחום מגרש מסי 5 לפי תכנית 4715 לפי פירוט זה: 1)

לי המאושר בשטח להקמת בתי קפה י העי ו נ  ביטול הבי

רות בשטח זה, י ת בזיקה לתי ו י ו ו חנ א / ו מסעדות ו א /  ו

ת ו י חדש במקומם, להקמת מדרגות ומעלי ו נ  וקביעת בי

ות למפלס הקרקע; 2) מות התת־קרקעי  שיקשרו בין הקו

ים חדשים לי י בנין עי ו ם וקביעת קו י לי י בנין עי ו  ביטול קו

 במקומם; 3) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס

מות המרבי יה המרבי ומספר הקו י גובה הבנ ו נ  הקרקע; 4) שי

די הנמכת המבנה שיוקם בשטח; ם בשטח, על י  המאושרי

, המאושר בתחום מגרש י העילי נו ם בבי י י ו נ  ה) התרת שי

י ו נ  מסי 3, לפי תכנית 4715, לפי פירוט זה: 1) ביטול הבי

ים ם קהילתי מושי לי המאושר בשטח להקמת בנין לשי  העי

ת ו י חדש במקומו להקמת מדרגות ומעלי ו נ  וקביעת בי

ות למפלס הקרקע; 2) מות התת־קרקעי  שיקשרו בין הקו

ים חדשים לי י בנין עי ו ם וקביעת קו י לי י בנין עי ו  ביטול קו

 במקומם; 3) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור במפלס

מות י גובה הבניה המרבי ומספר הקו ו נ  הקרקע; 4) שי

וקם די הנמכת המבנה שי ם בשטח, על י  המרבי, המאושרי

ר המרבי מ־150 יח״ד ו ת הדי דו חי  בשטח; ו) הגדלת מספר י

י בהתאם ו נ  ל־180 יח״ד, בשטח מגרש מסי 6; ז) קביעת בי

ים יה המרבי י בחלוקת שטחי הבנ ו נ ; ח) שי י ו נ  לנספחי הבי

ת 4715, מק/4715ב, ללא ו י ־6 לפי תכנ  בין מגרשים 2, 3, 5 ו

ם בהם. ים המאושרי  הגדלת סך כל שטחי הבניה המרבי

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5434, התשס״ה, עמי 4032.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/9564א״, שי

.6671 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 חנינה, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.780—220.895

 לבין קואורדינטות רוחב 638.060—638.135; גוש 30611,

 חלקה 94, ח״ח 103, 174 על פי רשת ישראל החדשה.

ור ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

רי לאזור רי וממעבר ציבו בו חד למעבר צי ו  מגורים 1 מי

י בסך כל שטח של כל אחד ו נ וחד, ללא שי  מגורים 1 מי

ד וחלוקה חו ת בגין אי ראו ם כאמור; ב) קביעת הו די עו י  מהי

י ו י בנין וקביעת קו ו י קו ו נ  מחדש בהסכמת בעלים; ג) שי

ם 1 ו־2; ים חדשים בשטחי מגרשים חדשי  בנין מרבי

מות המרבי בשטח מגרש חדש מסי 1  ד) הגדלת מספר הקו

 מ־3 קומות ל־4 קומות בהתאם לקיים בשטח; ה) הגדלת

ר בשטח מגרש חדש מסי 1 וקביעתם ו ת הדי דו חי  מספר י

ת דיור ובהתאם דו חי צירת 6 י ת דיור, הכל לי דו חי  ל־6 י

י בשטח מגרש ו נ י ולקיים בשטח; ו) קביעת בי ו נ  לנספח הבי

י ולקיים בשטח; ז) קביעת ו נ  חדש מסי 1, בהתאם לנספח בי

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

ת בגין גדרות ומדרגות להריסה. ראו  ח) קביעת הו

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5491, התשס״ו, עמי 1637.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/10218״, שי

 2302א.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4482 ילקוט הפרסו



ת נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה, רו ת האמו ו י  התכנ

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

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (6 בי ז התשס״  יי בתמו

 נתן אלנתן

ושב ראש ועדת המשנה  ממלא מקום י

מית לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו  המקו

ו נ מי או  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

י ו נ ו מופקדת ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/145״, שי נ  ולבניה או

 לתכנית מיתאר תממ 192.

, רחי נו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 שטרן 59ב — גוש 6497, חלקה 401.

יה במגרש. ת התכנית: הסדרת כל חריגות הבנ ראו  עיקרי הו

א היתר בניה/לעשות הסדרה לפי צי  במקרה שלא ניתן להו

ות תקפות, יש לסמן להריסה ולהרוס בפועל כתנאי להיתר י  תכנ

יבת במגרש; י מחי ו נ זאת על ידי: א) ביטול תכנית בי  בניה, ו

ת ו י נ ו צ ית מדרגות חי י בנין; ג) מתן אפשרות לבני ו י קו ו נ  ב) שי

ית גג כדי שלא ה חיבור פנימי לעלי הי ית הגג בתנאי שי  לעלי

תאם ו ת י ו י נ ו צ צר יח״ד נוספת; ד) מהלך המדרגות החי ו ו  תי

ית עד לחצר המשק לעלי ו ת המי רו  לתקן; ה) העברת שטח השי

 הגג.

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

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

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

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

, טלי 5311245—03. נו , רחי סוקולוב 13, קרית או נו  ולבניה או

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2006) ו (3 בי ז התשס״  זי בתמו

 דוד בריל

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ו נ  לתכנון ולבניה או

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

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתרש״צ 3/55/34 ולתכנית מיתאר ו נ  מסי מאא/מק/1066״, שי

 מפורטת מאא/159/במ/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה,

 שכי סקיה, רחי הרצוג — גוש 6223, ח״ח 188; מגרש 1001;

 גבולות התכנית: מדרום — חלקות 157—159 בגוש 6223,

 מצפון — שצ״פ + כביש 461, ממזרח — מגרש 1002 לפי תכנית

 מאא/159, ממערב — מגרש 1000 לפי תכנית מאא/159.

4483 

מצא למשרדי ו ת י  ד״נ שמשון, טלי 9900947—02. העתק ההתנגדו

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

 המלכה 1, ירושלים, טלי 6290200—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (25 בי  כ״ט 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 אישור תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י מסי 4 לשנת 2005 ו נ  (1) ״תכנית מסי תא/מק/3611״, שי

י מסי 9 לשנת 2005 של תכנית מי ו נ  של תכנית 44, שי

י מסי 2 לשנת ו נ י מסי 5 לשנת 2005 של תכנית גי, שי ו נ  שי

 2005 של תכנית ע1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

 יבנה 12 — גוש 6937, חלקה 16; גבולות התכנית:

 בצפון — חלקה 11 בגוש 6937, בדרום — חלקה 17

 בגוש 6937, במזרח — רחי יבנה, במערב — חלקות 14, 15

 בגוש 6937.

ת התכנית: מתן אפשרות לבניה חדשה ראו  עיקרי הו

ן י הבני ו י בקו ו נ י שי ד ת למגורים במגרש, על י תי כו אי  ו

ה נ שו  לפי פירוט זה: א) קו בנין קדמי (לרחי יבנה) י

נה מ־5 מי ל־3.80 מי ועד שו רי י  מ־4 מי ל־2 מי, קו בנין אחו

ה לגג א י צ י י הבנין לקומת חדרי ה ו י נסיגת קו ו נ  4.90 מי, שי

י הבנין העיקריים: צדי: מ־1.20 מי ל־0.0 מי, קדמי: ו  מקו

 מ־2 מי ל־3.50 מי, אחורי: מ־2 מי ל־3 מי; ב) קביעת

 גובה מרבי לבנין: 21.50 מי ממפלס הכניסה הקובעת

 לבנין, קביעת גובה הכניסה הקובעת לבנין לפי הקיים:

 1.60 מי מעל פני המדרכה (על פי הבנין להריסה כמופיע

ב של תכנית צו י בהוראות העי ו נ  בנספח ההריסה); ג) שי

י חלוקת ו נ ת תכנית ״ע1״; ד) שי ראו י הו ו נ שי  ״ג״, ו

יעוד למגורים בי בתכנית; ם בי יה המותרי  שטחי הבנ

ר מ־14 יח״ד ל־22 יח״ד ו ת הדי דו חי  ה) הגדלת מספר י

 ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ו) תוספת

ד 5% (בעבור עו ור) ו  כמותית בסך של 6% (שיפור הדי

 מעלית) וביטול מרפסות שירות.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5464, התשס״ו, עמי 650.

י מסי 2 לשנת 2005 של ו נ  (2) ״תכנית מסי תא/מק/3643״, שי

 תכנית 2277.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

 דגניה 45 — גוש 7420, חלקה 126.

ת לפי תכנית ראו י של הו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ור, ללא הגדלת סך כל ת הדי דו חי  בדבר הגדלת מספר י

 השטחים למטרות עיקריות.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י דעה על הפקדת התכנ  הו

 5481, התשס״ו, עמי 1244.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



ים, רחי ריינס 2  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

יצמן — גוש 6161, חלקות 76, 456 בשלמותן.  פינת ו

ד וחלוקת חלקות 76, 456, חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

יעוד. י י ו נ  ללא שי

ות גב/380א, י י לתכנ ו נ  (5) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/491״, שי

 גב/מק/476.

ים, רחי ערבי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 נחל 9 — גוש 7105, ח״ח 95,70—99, 101.

ע שבתכנית צו ת התכנית: א) ביטול שלבי הבי ראו  עיקרי הו

ית קבלת היתרים למגרש 40 י י בהתנ ו נ שי  גב/380/א, ו

ים בחלקה 95 (רחי ערבי נחל 9);  בהריסת המבנה הקי

ע בתב״ע צו יחסות לשלבי הבי ת שמתי ראו  ב) ביטול כל ההו

 גב/380/א; ג) ניתן לקבל היתר בניה לבנין במגרש מסי 40,

ים בחלקה 95  בלי קשר לביצוע הריסתו של הבנין הקי

ובטחו דרכי גישה לצורכי  (רחי ערבי נחל 9), ובלבד שי

ר אכלוס  העבודה במגרש מסי 40; ד) תנאי לקבלת אישו

ה הריסת הי ת שבתוקף י ו י  לבנין במגרש מסי 40 — לפי התכנ

מת ים בחלקה 95 (רחי ערבי נחל 9), השלמת הצו  הבנין הקי

ע הכביש עד צו בי  בין רחי ערבי נחל וכביש גישה מסי 3, ו

די היזם.  הכניסה למבנה על י

י לתכנית גב/53 ו נ  (6) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/492״, שי

ה. י י ו נ  על שי

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 הכנסת 5 — גוש 6160, חלקה 60.

י של הוראה 10א בתב״ע ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ן  גב/מק/258/ו בדבר הבלטת המבנה, ורשות להבלטת הבני

נה מפולשת  בשיעור של 1.2 מי גם מעל קומת קרקע שאי

ת בינוי. ו חי ת בניה: הנ ראו ש בה דירות גן; ב) קביעת הו י  ו

ות גב/53, י י לתכנ ו נ  (7) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/493״, שי

 גב/80.

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 התע״ש 22 פינת לכיש — גוש 6155, חלקות 127, 128, 130,

 296, 297 בשלמותן.

י ו נ ד חלקות ללא שי חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בנין לפי פירוט זה: קדמי לרחי התע״ש ו י קו ו נ שי ד ו עו י  י

 מ־5 מי ל־0 מי(קדמי לרחי לכיש ל־3 מי); צדדי מ־3 מי ל־2 מי,

 קו בנין 0 מי בצד מזרח למקלט, כל זאת לצורך מגרש ספורט

 מקורה לבית ספר.

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

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

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

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

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

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ים 53299. ן 2, גבעתי ים, אגף ההנדסה, רחי שינקי  ולבניה גבעתי

ת י ז תו למשרדי הועדה המחו א את העתק התנגדו י מצ  המתנגד י

ז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם  לתכנון ולבניה מחו

 בגין 125, תל אביב 67012.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

די י ת התכנית: מתן אפשרות למימוש מי ראו  עיקרי הו

ת בניה שנקבעו בתכנית מאא/159 בעבור ו י כו  של חלק מז

 מגרש 1001 על ידי: א) חלוקת מגרש 1001 לשני מגרשים 1 ו־2;

ת דיור בשטח התכנית, ללא הגדלת דו חי  ב) הגדלת מספר י

מות — 31, י  סך כל השטחים למטרות עיקריות. מספר יח״ד קי

ה בין י י בחלוקת שטחי הבנ ו נ ת — 34; ג) שי צעו  מספר יח״ד מו

י בסך כל השטח הכולל המותר לבניה ו נ ־2 ללא שי  מגרשים 1 ו

מות המותר לבניה: מספר קומות י במספר הקו ו נ  בתכנית; ד) שי

 לפי תכנית מאא/159 — 4 + ק״ע. מספר קומות מוצע: 6 + ק״ע;

נה מ־5 מי ל־4 מי; שו רי (צפוני) י י בנין: קו בנין אחו ו י קו ו נ  ה) שי

ב אדריכלים. צו עי / י ו נ ת בדבר בי ראו י הו ו נ  ו) שי

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

 1.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 3464.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ת י ז ר, וכן במשרדי הועדה המחו ו ר־יהודה—אז  לתכנון ולבניה או

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

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (2 בי ז התשס״  וי בתמו

 שלומית דוטן

מית ושבת ראש הועדה המקו  י

ר ו יהודה—אז ר־  לתכנון ולבניה או

ים  מרחב תכנון מקומי גבעתי

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון ולבניה י ז ים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה גבעתי

ות אלה: י ז תל אביב מופקדות תכנ  מחו

י לתכנית מיתאר ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/443״, שי

ה חלות על תכנית זו, תי ראו ה, כל הו י י ו נ  גב/53 על שי

ת לתכנית זו. חדו ו ת המי ראו  למעט ההו

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 הפלמ״ח 38 — גוש 6154, חלקה 612.

ים בחלק י קו בנין מזרחי קי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

מי של חלקה 612 מ־3 מי ל־1 מי.  הדרו

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/477״, תיקון לתכנית מיתאר

 גב/170 על כל תיקוניה.

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 עברונה 9 — גוש 6154, חלקה 72.

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

ות מיתאר י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/488״, שי

 גב/מק/2002, גב/מק/258/ו.

ים, רחי קק״ל 6  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 — גוש 6167, חלקה 329.

ת התכנית: א) מתן אפשרות להבלטת הבנין ראו  עיקרי הו

ו קומת כניסה בשיעור א /  בקומות שמעל לקומה מפולשת ו

ם צפון, מערב י נ ו ו  של עד 1.2 מי במרווח קו בנין קדמי לכי

י בהתאם לתכנית מיתאר גב/מק/ ו נ  ומזרח בלבד; ב) שי

 258/ו.

י לתכנית מיתאר ו נ  (4) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/489״, שי

 גב/53.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4484 ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה — גוש 6526,

 חלקות 2, 4— 8, 130, 132, 136, ח״ח 23, 134.

ת התכנית: א) הגדלת שטחים למבנים ראו  עיקרי הו

די ת לבניה: על י ו חי רי פתוח; ב) הנ ים לחינוך ושטח ציבו רי בו  צי

י בנין ומםפר קומות. ו  קביעת קו

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

 16.5.2003 ובילקוט הפרםומים 5195, התשם״ג, עמי 2808.

עדה המקומית ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

עדה  לתכנון ולבניה הרצליה, רחי םוקולוב 22, ובמשרדי הו

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

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ  תל אביב, טלי 7632585—03, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (11 בי  ט״ו בםיון התשם״

 יעל גרמן

ת מי ושבת ראש ועדת המשנה המקו  י

ה  לתכנון ולבניה הרצלי

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנ

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

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחו

 תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מםי רג/מק/1373״,

ות 340, 340/ב/1. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רחי הרקון 6

 — גוש 6207, חלקה 263; גבולות התכנית: בצפון — רחי הרקון,

 בדרום — חלקות 259, 266 בגוש 6207, במזרח — חלקה 628

 בגוש 6207, במערב — חלקות 260, 262, 655 בגוש 6207.

, וקו בנין צדדי י קו בנין אחורי ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו

 מערבי.

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרםומים בעיתו

 ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753394—03. העתק

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

ז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13,  מחו

 תל אביב.

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 מםתמכת. י בדות שעליהן ה  העו

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנ

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

ות 340, 340/ג/21. י לתכני ו נ  מק/340/ג/21/א״, שי

ן  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבולות מרחב התכנו

 המקומי רמת גן.

ים  מרחב תכנון מקומי גבעתי

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית מיתאר ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/479״, שי

יה. י ו נ  גב/53 על שי

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 מסדה 9 — גוש 6161, חלקה 231.

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

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

 8.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5503, התשס״ו, עמי 2167.

י לתכנית מיתאר ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/480״, שי

 גב/170 ולתכנית גב/מק/2002 על תיקוניה.

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 ריינס 22 — גוש 6161, חלקה 479.

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

 כדלקמן: קו בנין קדמי מ־5 מי ל־4.70 מי, קו בנין צדדי (מצד

 מערב) מ־3 מי ל־2 מי, קו בנין צדדי (מצד מזרח) באזור

ור המדרגות קו בנין של ן 2.90 מי במקום 3 מי, ובאז  הבני

 1.90 מי לטובת מדרגות פתוחות בלבד.

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

 9.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו, עמי 2482.

ת זו תחולנה  (3) ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/481״, על תכני

ות האלה: גב/405, גב/170, י ת הכלולות בתכנ ראו  ההו

 גב/מק/2002, גב/מק/461, גב/מק/474, גב/מק/353/ה,

 גב/מק/258/ו, גב/406, גב/353/ד, גב/מק/353/ו, גב/385,

 גב/258/א, גב/123, גב/53.

ים, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתי

 שינקין 26, 28 — גוש 6166, חלקות 327, 328.

י לתכנית גב/מק/461 ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

מות המאושר מ־8 קומות  באופן המשנה את מספר הקו

ר של 2 קומות נוספות במסגרת הקלה שו אי  ל־6 קומות ו

 על בסיס תכנית גב/מק/2002 המאפשרת מתן של 2.5%

 משטח המגרש לקומה, סך הכל תוספת 5% בניה משטח

 המגרש.

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

 9.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו, עמי 2482.

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

ן י י נ ים, וכל מעו ים, רחי שינקין 2, גבעתי  לתכנון ולבניה גבעתי

ם פתוחים רי ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2006) ו ו (26 בי  לי בסיון התשס״

 אפי שטנצלר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ם י  לתכנון ולבניה גבעתי

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות הר/1761, י י לתכנית מיתאר 253/א, ולתכנ ו נ  מק/1920/ב״, שי

 הר/1920/א, הר/1926.

4485 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשם״ מי  ילקוט הפרםו



י ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/1342ד״, שי

ות חפ/1342, חפ/1855 נ״ב. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, קרית שמואל,

 רחי נתיב הרי״ף 3— גוש 10427, חלקה 35.

ם ת התכנית: א) קביעת שטחי הבניה המותרי ראו  עיקרי הו

ם י ן בקרית חי ות שיכו י ת במסגרת תכנ מו י נות הקי  בשכו

ים המערבית וקרית שמואל (יחידת  המזרחית, קרית חי

י ו ם, קו צעי י בנין המו ו י קו ו נ  תכנון אי לפי חפ/1400); ב) שי

ו כמפורט בנספח גבולות התכנית. י ה ן י  הבני

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/2257״, שי

 חפ/1400, חפ/148, חפ/178, חפ/229.

ת נמי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רחי שו

 20א — גוש 10805, חלקות 51, 52, ח״ח 142 חלקת דרך.

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

־52 בגוש 10805 ללא הסכמת בעלים; ב) הוספת  חלקות 51 ו

־2 קומות מגורים לחלקה 52 במסגרת  שטח בניה עיקרי ו

י בקו בנין הקבוע בתכנית. ו נ  ההקלה המותרת; ג) שי

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

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

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

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

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

ין בתכנית במשרדי המחלקה נים. ניתן לעי  בין הפרסומים בעיתו

ת ו י ו גד  לתכנון עיר, רחי ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח התנ

מית לתכנון ולבניה חיפה, ת״ד 4811,  בדואר: הועדה המקו

א את העתק י צ מ  רחי חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד י

ת לתכנון ולבניה חיפה, י ז תו למשרדי הועדה המחו  התנגדו

 רחי פלי״ם 15, חיפה 31048, חיפה, טלי 8633448—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2006) ו (6 בי ז התשס״  יי בתמו

ונה יהב  י

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית

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 חדרה ובמשרדי הועדה המחו

 חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי חד/מק/811יד״,

י לתכנית חד/811. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה — גוש 10408,

 חלקה 2, ח״ח 3, 5, 48; גוש 10042, ח״ח 26.

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

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

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

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

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

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728—04.

ות הבניה בבנין לפי י כו ז ז כו ת התכנית: רי ראו  עיקרי הו

ים ות תקפות ומתן אפשרות להעברת שטחי בניה עיקרי י  תכנ

אה לגג, צי ת בבנין, לרבות שטח חדרי י ו נ מות השו  בין הקו

יה, ו  שטח קומת כניסה, שטח דירת מדרון, באזורים של בניה רו

וי בנין י בקו ו נ יה בבנין וללא שי ות הבנ י כו י בסך כל ז ו נ  ללא שי

 ובמספר קומות.

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

, עמי 2483.  10.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753394—03,

ז תל אביב, וכל ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ניה בהתאם י לתכנית רג/340 על כל תיקו ו נ  מק/1290״, שי

 לתכנית רג/מק/340/ג/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רחי מעלה

ם 19 — גוש 6127, חלקה 404; גבולות התכנית: במערב — פי  הצו

ם, בצפון — חלקות 776, 777 בגוש 6127, במזרח פי  רחי מעלה הצו

 — חלקות 760, 835 בגוש 6127, וחלקות 292, 761, 834 בגוש 6127

; בדרום — חלקה 405 בגוש 6127.  שהן רחי המלך ינאי

ת התכנית: א) חלוקה של חלקה 404 בגוש ראו  עיקרי הו

ד קרקע בהסכמת עו י י בשטח הכולל של כל י ו נ  6127, ללא שי

ת ראו י של הו ו נ י בקו בנין הקבוע בתכנית; ג) שי ו נ  בעלים; ב) שי

ם די די הוספת קומה אחת וקומת עמו י על י ו נ  לפי תכנית בדבר בי

מות המותר בחלק משטח התכנית; ד) הגדלת מספר  למספר הקו

ר ללא הגדלת סך כל השטחים בתוספת ההקלות ו ת הדי דו חי  י

ו בהתאם לתכנית מיתאר י ה ת הבניה י ו י כו ות; ה) ז  העיקרי

ים ניה, בתוספת ההקלות; ו) קביעת המבנה הקי  רג/340 על תיקו

 בחלקה 404 בגוש 6127 כמבנה לשימור.

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

 1.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5298, התשס״ד, עמי 2917.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753394—03,

ז תל אביב, וכל ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

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

 פתוחים לקהל.

ולי 2006) ו (6 בי ז התשס״  יי בתמו

 צבי בר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

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

ות אלה: י  חיפה מופקדות תכנ

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4486 ילקוט הפרסו



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

מי עירון  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית מיתאר ענ/360 ב.מ. ו נ  ענ/מק/910״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אל גרבייה—

 אלדרדס — גוש 8765, ח״ח 40, 41, 45.

די י על י נו ת בי ראו ת התכנית: א) מתן הו ראו  עיקרי הו

 הוספת קומת מרתף לחניה, והוספת 3 קומות בדבר מגדל

י ו נ ימים; ג) שי נים קי י בני רת בסיס חוקי לרישו צי  מצפה; ב) י

נים קיימים.  בקו בנין בדבר בני

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

 9.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמי 500.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה עירון, ובמשרדי הועדה המחו

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

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

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ני 2006) ו ו (27 בי ז התשס״  אי בתמו

 מוחמד סובחי גיבארין

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה עירו

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית 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 ן ובמשרדי הו  ולבניה שומרו

ז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1244/א״,  מחו

י לתכנית ש/188. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב — גוש

 11322, חלקה 39 בשלמותה.

ת התכנית: הקטנת קו בנין לבריכת שחיה. ראו  עיקרי הו

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

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

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

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

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

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

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

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

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב, חיפה, טלי 8616252—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

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

ז חיפה, רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 8616205—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית חד/900. ו נ  חד/מק/900טז״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה — גוש 10016,

 חלקה 273 בשלמותה.

רי למבנה י בנין צדי ואחו ו ת התכנית: א) קו ראו  עיקרי הו

ו כמסומן בתשריט; ב) תכסית הקרקע בגוש 10016, חלקה י ה  י

י ז ת לרבות אחו י ת התכנ ראו  273 תהיה 48.5%; ג) כל יתר הו

ם את תכנית חד/900. אמי  בניה תו

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

 8.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5338, התשס״ה, עמי 311.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728—04,

ז חיפה, רחי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  פלי״ם 15, חיפה, טלי 8616205—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ו (30 במאי 2006)  גי בסיון התשס״

 חיים אביטן

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית 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/900״, שי  מחו

 ען/239במ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלעירבייה

 — גוש 8768, חלקה 19 בשלמותה.

ת התכנית: א) חלוקה חדשה ללא הסכמת ראו  עיקרי הו

י רת בסיס חוקי לרישו צי  הבעלים לחלקה 19 בגוש 8768; ב) י

י ו נ ימים; ד) שי נים קי י בקו בנין בדבר בני ו נ ימים; ג) שי  מבנים קי

. נימלי  גודל מגרש 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 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 עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

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

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

 ולבניה חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 8633448—04.

4487 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



עדה המקומית ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ד השרון, ד השרון, רחי בני ברית 7, הו  לתכנון ולבניה הו

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 7759666—09, וכן במשרדי הועדה המחו

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

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2006) ו ו (27 בי ז התשס״  אי בתמו

 חי אדיב

ושב ראש ועדת המשנה  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

ד הו  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות יד/2/10004, ממ/865, ממ/865/א, י י לתכנ ו נ  יד/מק/5037״, שי

 ממ/916.

ד — גוש 6684, הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

 ח״ח 146.

ת התכנית: א) חלוקה של המגרש 1/146 ל־2 ראו  עיקרי הו

 מגרשים 1א ו־1ב; ב) קביעת 4 יח״ד על מגרש 1א בשטח של

 1,229 מ״ר; ג) קביעת 4 יח״ד על מגרש 1ב בשטח של 1,230 מ״ר;

י הבניה ל־66% במקום 60%. ז  ד) הגדלת אחו

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

 5.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5402, התשס״ה, עמי 2866.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ד, רחי מרבד הקסמים 3,יהוד, ה יהו ו ו ד, נ  לתכנון ולבניה יהו

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 5391282—03, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ ז המרכז, שדי הרצל 84, רמלה, טלי 9270170—08, וכל מעו  מחו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2006) ו ו (8 בי  י״ב בסיון התשס״

 יוסי בן דוד

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ד הו  לתכנון ולבניה י

 ממרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

 מק/14/1/כו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי

 טשרניחובסקי 102 — גוש 7595, חלקה 101 בשלמותה.

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

ת תקפות בשטח ראו  פנימית ל־2 מגרשים 1 ו־1א; החלת הו

י נ ם האלה: מצב קיים: קו בנין מצד צפו י י ו נ  התכנית, למעט השי

ני —  — 3,5 מי מגבול החלקה; מצב מוצע: קו בניה מצד צפו

 1,4 מי מגבול החלקה, קו בנין מזרחי — 3,5 מי מקו הפקעה — דרך

 משולבת.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו

ן  מרחב תכנון מקומי שומרו

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית ש/517. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/517/ג״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס־חנה—כרכור -

 גוש 10076, חלקות 5, 6 בשלמותן.

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

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

, עמי 2083.  11.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5381, התשס״ו

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1191״, שי

 ש/277/א, ש/599.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה —

 גוש 10207, חלקות 38—41, 43, 44, 61, 148 בשלמותן;

 גוש 10208, חלקות 7—9 בשלמותן.

ת התכנית: צירוף טבלאות הקצאה לצורכי ראו  עיקרי הו

 רישום ללא הסכמת בעלים.

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

 6.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5329, התשס״ד, עמי 4005.

י לתכנית ש/252. ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1228״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה —

 גוש 10074, חלקה 354 בשלמותה.

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

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

, עמי 28.  30.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ו

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

ם 52, זכרון יעקב, יסדי ן, רחי המי  לתכנון ולבניה השומרו

ז חיפה, שדי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  הפלי״ם 15/ב, חיפה, טלי 8616252—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (19 בי  כ״ג בסיון התשס״

 מוטי קירמאיר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה שומרו

 מחוז המרכז

ן ד השרו ו מי ה  ממרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות הר/במ/3/58, הר/במ/548, י י לתכנ ו נ  מסי הר/מק/8/548״, שי

 הר/במ/548/ב.

ד השרון, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

ן — גוש 6446, ח״ח 54, 75, 79, 429, כו  זיבוטינסקי פינת שביל התי

.448 

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

י ו נ י של קו בנין הקבוע בתכנית; ג) שי ו נ  בהסכמת בעלים; ב) שי

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ ת בי ראו  של הו

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

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5349, התשס״ה, עמי 2532.
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ת התכנית: א) הקטנת קו בנין קדמי (צפון ראו  עיקרי הו

 מזרחי) מ־5 מי ל־4.28 מי ו־3.90 מי; ב) הגדלת מספר יח״ד

ת ראו י הו ו נ ים; ג) שי  ללא הגדלת סך כל השטחים העיקרי

ים; ד) כל ענין שניתן לבקשו ב אדריכלי צו י או עי ו נ  בדבר בי

 כהקלה לפי סעיף 147 בכפוף להוראות סעיף 151; ה) קביעת

ת לפי ראו י הו ו נ נים מ־6 מי ל־3.94 מי; ו) שי  קו בנין בין בני

ים. ב אדריכלי צו י או עי ו נ  תכנית בדבר בי

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

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

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

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

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

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

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

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 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (22 בי  כ״ו 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 תבנית 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/93/6/1״,  מחו

י לתכנית רצ/6/1/ב בתוקף. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 דמארי 12 — גוש 3937, חלקה 89.

ת התכנית: א) תוספת יח״ד מ־5 יח״ד ראו  עיקרי הו

י בנין; ג) הקלה של 5% בעבור 2 ו  ל־6 יח״ד; ב) קביעת קו

 קומות מ־4 קומות ל־6 קומות; ד) תוספת של 6% בעבור תכנון;

רי למרפסות פתוחות.  ה) קביעת קו בנין קדמי ואחו

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

 טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (1 במרס 2006)  אי באדר התשס״

צן י  מאיר נ

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

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

, עמי 3123.  16.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5525, התשס״ו

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

יצמן 137, כפר סבא, טלי 7649177—  לתכנון ולבניה כפר סבא, רחי ו

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  09, ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9270170—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (3 בי ז התשס״  זי בתמו

 יהודה בן חמו

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה כפר סבא

ת ו ע ר - ם י ב כ מ - ן י ע י ד ו  ממרחב תכנון מקומי מ

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות גז/מד/במ/4/177, מד/מק/ י י לתכנ ו נ  מסי מר/מק/92/177״, שי

 4/177, מר/מק/35/177, מר/15/177, מר/מק/74/177.

ן 9  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעות, רחי מירו

 — גוש 5295, חלקה 92; מגרש 1148 בהתאם לתכנית גז/מד/

 במ/4/177.

י קו בנין צדדי מ־1 מי ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ל־0 מי.

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

 17.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5266, התשס״ד.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ן, טלי , רחי דם המכבים 1, מודיעי ן  לתכנון ולבניה מודיעי

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  9726045—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (3 בי ז התשס״  זי בתמו

 משה ספקטור

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה מודיעין—מכבים—רעות

ן  מרחב תכנון מקומי ראש העי

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות

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

ות אלה: י ז המרכז מופקדות תכנ  מחו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/10/ו״, שי

 רנ/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי

 שבזי 70 — גוש 4271, חלקה 128 בשלמותה; מגרש 2

 בשלמותו.

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

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/82״, שי

 אפ/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי

ש 7 — גוש 4253, חלקה 116 בשלמותה; מגרש 1  חזון אי

 בשלמותו.
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ן  מרחב תכנון מקומי לב השרו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון י ז ן ובמשרדי הועדה המחו  לתכנון ולבניה לב השרו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מסי צש/מק/1 — 9/21ג״,  ולבניה מחו

י לתכנית צש/1 — 9/21א. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני דרור — גוש

 7797, ח״ח 12; מגרשים 2158, 2160, 2165.

צע ת התכנית: א) במגרשים 2160 ו־2165 מו ראו  עיקרי הו

י הגובה נטו המותר למרתפים מ־2.20 מי ל־2.40 מי ללא ו נ  שי

ד המרתף כשטח שירות; ב) במגרשים 2158 ו־2165 עו י י י ו נ  שי

די העברת 5 מ״ר בכל מגרש, משטחי רות על י וד שטחי שי י צע נ  מו

יה מ־25 מ״ר ל־30 מ״ר בכל מגרש, ת למחסן להגדלת החנ רו  השי

ת המותרים; ג) במגרש 2165 רו  ללא הגדלת סך כל שטחי השי

י מאושרת. ו נ ת בי י ות מתכנ י י מיקום חנ ו נ צע שי  מו

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 הו ו ם מי י דשי  להגיש התנגדות בתוך חו

מית לתכנון ולבניה נים, למשרדי הועדה המקו  זו בעיתו

נד 40600, טלי 7962205 — 09.  לב השרון, צומת בני דרור, דואר תל מו

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.  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 (15 בי  י״ט בסיון התשס״

ע) י  יצחק ישועה(שי

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה לב השרו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

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

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/9/727״,  מחו

ות ממ/3021, ממ/727, ממ/8/727. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל, שכי

 רמת אילן — גוש 6185, חלקה 198, ח״ח 361.

ד וחלוקת חלקה 198 חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

רי פתוח וח״ח מסי 361 עוד שטח ציבו י  בשטח של 715 מ״ר בי

יעודם; ר והחלפת י ני ציבו עוד שטח לבני י  בשטח של 715 מ״ר בי

ת ראו הו ם ו קו ם לאחר החלפת המי י י ר בו  ב) שטחי המגרשים הצי

ת המאושרות; ג) קביעת מטרת ו י י מהתכנ ו נ ו ללא שי י ה ה י י  הבנ

ת ולפי מי ת המקו ה לפי החלטת הרשו רי תהי בו  הבנין הצי

ר בסעיף 188(ב) לחוק.  האמו

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

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

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

י ו נ  המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/3/1000/א״, שי

 לתכנית לה/3/1000/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה — גוש 4344,

 חלקה 97.

ת מקומה לקומה; ב) ו י כו וד ז י ת התכנית: א) נ ראו  עיקרי הו

י קו ו נ צירה; ג) שי י קו בנין קדמי מ־5 מי ל־0 מ׳ לרחוב הי ו נ  שי

י קו בנין צדדי מ־4 ו נ ן נידקו; ד) שי ו ו  בנין צדדי מ־4 מ׳ ל־0 מ׳ לכי

רי י קו בנין אחו ו נ ן מגרש חניה סמוך לבזק; ה) שי ו ו  מ׳ ל־0 מ׳ לכי

ד. ן כביש רמלה-לו ו ו  מ־5 מ׳ ל־0 מ׳, לכי

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות י י נ  כל מעו

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

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

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

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

מית לתכנון ולבניה רמלה, רח׳  בעיתונים, למשרדי הועדה המקו

ן הגיבור 1, רמלה, טל׳ 08-9771564. העתק ההתנגדות  שמשו

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

 רח׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 08-9270170.

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 רמלה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

ות לה/3/1000, לה/מק/160/א. י י לתכנ ו נ  לה/מק/160/א/6״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה — גוש 4373,

 חלקות 1, 2 בשלמותן.

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

י ו נ ת מפורטת לה/160/א; ג) שי י י מתכנ ו נ י הבי ו נ  בעלים; ב) שי

נימלי  קו בנין קדמי מ־4 מי ל־0 מי; ד) הקטנת גודל מגרש מי

ת בניה; ראו  מ־800 מ״ר ל־498 מ״ר (כפי שקיים); ה) קביעת הו

 ו) הגדלת מספר יח״ד מ־6 יח״ד ל־8 יח״ד ללא הגדלת סך כל

 השטחים למטרות עיקריות.

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

 2.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

ר 1, רמלה, ובמשרדי ן הגיבו  לתכנון ולבניה רמלה, רחי שמשו

ז המרכז, רחי הרצל 84, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

ן בה בימים י ן רשאי לעי י י נ  רמלה, טלי 9270170—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (10 בי  גי בתמו

ואל לביא  י

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה רמלה

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4490 ילקוט הפרסו



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

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טלי 6459203—04. המתנגד

ת לתכנון י ז תו למשרדי הועדה המחו א את העתק התנגדו י צ מ  י

ת 17000, לי ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

 טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2006) (3 בי ו ז התשס״  זי בתמו

 ראמז גיראיסי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תבנית 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/בת/90. ו נ  עפ/מק/גבת/1/90״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רחי השרטט

 — גוש 16698, חלקה 51 בשלמותה.

י קו בנין קדמי לכוון דרך ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו י מדרכה בקולונדה עד קו 0); ב) קביעת קו  מסי 9 (התרת קירו

ית הקולונדה. ות לבני י נ ו ת תכנ ראו  בניה; ג) קביעת הו

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

 22.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו, עמי 1949.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

שע 47, עפולה, טלי 6520344— הו  לתכנון ולבניה עפולה, רחי י

ז הצפון, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  04, ובמשרדי הועדה המחו

 קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04,

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

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ולי 2006) ו (9 בי ז התשס״  י״ג בתמו

ץ  חביב פר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה עפולה

נים  מרחב תכנון מקומי גבעות אלו

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון י ז נים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה גבעות אלו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/98/05״, שי

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא —

 גוש 17562, ח״ח 29.

ד וחלוקה בהסכמת כל חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בנין הקבועים ו י בקו ו נ  הבעלים בכל תחום התכנית; ב) שי

 בתכנית.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/39/06״, שי

 ג/7676.

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

עדה המקומית נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרםומים בעיתו

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

א למשרדי צ מ ו ת י  טלי 3—2—9302051—03. העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל 91, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

 רמלה, טלי 9788444—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מםתמכת. י בדות שעליהן ה  העו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור

 שר הפנים

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מםי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ממ/במ/4100. ו נ  ממ/מק/2/4100״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םביון, ממזרח לרחי

 השלוה — גוש 6725, חלקה 185, ח״ח 183; גוש חדש 7253,

 חלקות 6, 120—150, ח״ח 54, 75.

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

וי בנין; י בקו ו נ  מגרשי מגורים ללא הגדלת שטחם הכולל; ב) שי

. י ו נ י בהוראות הבי ו נ  ג) שי

ום נות בי ית פורםמה בעיתו דעה על הפקדת התכנ  הו

 8.1.2006 ובילקוט הפרםומים 5468, התשם״ה, עמי 808.

עדה המקומית רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

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

ת לתכנון י ז  טלי 3—2—9302051—03, ובמשרדי הועדה המחו

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

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

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

(22 במאי 2006) ו יר התשם״  כ״ד באי

 לבנה אלונים

ושבת ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנ

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

 ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מםי נצ/מק/

י לתכנית ג/במ/202. ו נ  1085״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16531,

 חלקה 1; גוש 16533, חלקה 5.

י גודל ו נ ד וחלוקה; ב) שי חו ראות התכנית: א) אי  עיקרי הו

. נימלי  מגרש מי

ן בתכנית, בימים ובשעות י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

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

4491 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשם״ מי  ילקוט הפרםו



ן י ן רשאי לעי י י נ  ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508 — 04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (1 בי ז התשס״  הי בתמו

 סלאם חאמד

מית ושב ראש הועדה המקו  י

נים  לתכנון ולבניה גבעות אלו

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תבנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מסי מק/גמ/

 301/10518״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר תבור — גוש

 17032, חלקות 31—116.

רי מ־4 מי י בקו בנין אחו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בקו בנין קדמי מ־5 מי ל־4 מי מדרום לחלקות ו נ  ל־5 מי; ב) שי

 57 ו־59; ג) הוספת סעיף תקשורת.

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

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

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

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ן, ת״ד 515, כפר תבור 15241,  ולבניה הגליל המזרחי, מגדל השעו

י 6772333—04. ו  טלי רב־קו

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

ולי 2006) ו (4 בי ז התשס״  חי בתמו

 צבי חקלאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

זרעאלים מי י  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית 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 זרעאלים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה י

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/02/7424״, ז הצפו  מחו

י לתכנית 7424. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 16811, ח״ח 45;

 מגרש 137 בשלמותו.

י בנין קדמי דרומי ו י בקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י מ־4 מי ל־0 מי נ י בקו בנין אחורי צפו ו נ  מ־5 מי ל־2.25 מי; ב) שי

ם במגרש 137 בלבד. י י ו נ  בהסכמת השכן; ג) השי

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

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

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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא —

 גוש 17568, ח״ח 58; מגרשים 59, 60, 105 בשלמותם.

י בנין הקבועים ו ת התכנית: הקטנת קו ראו  עיקרי הו

 בתכנית.

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

נים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—  ולבניה גבעות אלו

ת י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי  לתכנון ולבניה מחו

.04—6508508 

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 גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/12/05״, שי

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש

 17568, ח״ח 66, 67; מגרש 1/1 בשלמותו.

י ו ד וחלוקה; ב) הקטנת קו חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

 בנין הקבועים בתכנית.

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

, עמי 505.  2.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/16/05״, שי

 ג/7676, ג/במ/261.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש

 17563, ח״ח 9, 11; מגרש 1.1/10/1 בשלמותו.

י ו נ שי ד וחלוקה בהסכמה ו חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

י בנין הקבועים בתכנית. ו  בקו

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

 5.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4042.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/22/05״, שי

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 17689, ח״ח 14;

 מגרש 14/1 בשלמותו.

י ו ת התכנית: א) הרחבת דרך; ב) הקטנת קו ראו  עיקרי הו

 בנין.

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

 21.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4042.

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

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

ז הצפון, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  04, ובמשרדי הועדה המחו

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4492 ילקוט הפרסו



נות ביום תו ית פורםמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

, עמי 3130.  17.3.2006 ובילקוט הפרםומים 5525, התשם״ו

עדה המקומית ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

, ד״נ מרום הגליל,  לתכנון ולבניה מרום הגליל, מרכז אזורי

 ת״ד 90000, צפת 13110, טלי 6919806—04, פקם 6987734—04, וכל

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

 פתוחים לקהל.

ולי 2006) ו (6 בי ז התשם״  יי בתמו

 שלמה לוי

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה מרום הגליל

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנ

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

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

י ו נ ן מופקדת ״תכנית מפורטת מםי מש/מק/2/5310״, שי  הצפו

ות ג/5310, תרשצ/2/1181/1.  לתכני

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טל אל — גוש 18457,

 ח״ח 65, 99; מגרש 35 בשלמותו.

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרםומים בעיתו

ה תרדיון, משגב, טלי 9990102—04. ור התעשי  ולבניה משגב, אז

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

ז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מםתמכת. י בדות שעליהן ה  העו

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מםי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ג/5357. ו נ  מש/מק/1/5357״, שי

רית — גוש 19042,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צו

 ח״ח 85; מגרש 32 בשלמותו.

י קו בנין צדדי במגרש 32. ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו

ום נות בי תו ית פורםמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

, עמי 508.  18.11.2005 ובילקוט הפרםומים 5458, התשם״ו

עדה המקומית ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ה תרדיון, משגב, טלי ור תעשי  לתכנון ולבניה משגב, אז

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  9990102—04, ובמשרדי הועדה המחו

ן י י נ  הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעו

מית עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

רית עמק יזרעאל, ו עצה אז  לתכנון ולבניה יזרעאלים, מו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6520038—04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, משרד הפנים, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 נצרת עילית, טלי 6508508—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (17 במאי 2006) יר התשס״  י״ט באי

 דוד בריל

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

זרעאלים  לתכנון ולבניה י

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית

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

ן מופקדת ״תכנית מסי 8/מעמק/58/14617״, ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית 8/ג/14617. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא —

 גוש 17398, ח״ח 1.

ור מסחרי ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 ותעסוקה לתחנת דלק.

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

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

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

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

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

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

 ולבניה 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 6508508—04.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ני 2006) ו ו (19 בי  כ״ג בסיון התשס״

 ראפע חגיאגירה

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

א העמקים  לתכנון ולבניה מבו

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מקומית שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ג/4069. ו נ  מסי מה/מק/3/4069״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירון — גוש 13689,

 ח״ח 5—7.

י ו נ ד וחלוקה ללא שי חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בקו הבנין הקבוע ו נ ד קרקע; ב) שי עו י  בשטח הכולל של כל י

 בתכנית.

4493 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשם״ מי  ילקוט הפרםו



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

 17.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5772, התשס״ו, עמי 980.

מית עדה המקו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

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

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 6463807—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ולי 2006) ו (3 בי ז התשס״  זי בתמו

 יעקב טרנר

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

נה  מרחב תכנון מקומי דימו

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי 25/מק/1041״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שכי מלכי

 ישראל — גוש 39515, ח״ח 37, 38, 74; מגרש 950.

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

ז, ברחבת המלך שאול. ר הגנו  בית כנסת האו

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

 19.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5486, התשס״ו, עמי 1452.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי 25/מק/1043״, שי

.41/102/03/25 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שכי

נים, רחבת האשלג 23 — גוש 39507, חלקה 41  שבעת המי

 בשלמותה.

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

ים בשטח; ב) הגדלת שטח התכסית; ג) הגדרת מיקום  הקי

ית רכב מקורה, ומיקום מבנה מחסן בחצר י  שטח לחנ

 המגרש.

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

 14.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5491, התשס״ו, עמי 1651.

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

 לתכנון ולבניה דימונה, ת״ד 1, דימונה, טלי 6563182—08,

ז הדרום, משרד ת לתכנון ולבניה מחו י ז  ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  הפנים, באר שבע, טלי 6263799—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (27 בי ז התשס״  אי בתמו

 מאיר כהן

מית ושב ראש הועדה המקו  י

נה  לתכנון ולבניה דימו

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת באישור

 שר הפנים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

 24/מק/2041״, בהתאם לתכנית 22/101/02/24.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, כביש ערד

 מצדה — גוש 100254, חלקה 1; מגרשים 1—4 בשלמותם

ית 22/101/02/24.  מתכנ

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2006) ו ו (29 בי ז התשס״  גי בתמו

 דוד אברהם

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה משגב

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תבנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

י ו נ  ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מסי 5/מק/2379״, שי

 לתכנית 5/במ/198.

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נ

 זאב, פלח 7.

ור מגורים אי מגרשי מגורים ת התכנית: אז ראו  עיקרי הו

ם עם קיר משותף על ידי: י ם וחד־משפחתי י  חד־משפחתי

 א) קביעת גובה מבנה חד־קומתי עם גג שטוח עד 5 מי מהמפלס

די שמש ואלמנטים ו ת (לא כולל מסתורים לדו  0.00 ± של הבי

ם כתנאי י תי  דקורטיביים); ב) פתיחת דלת לחצר מהמחסנים הבי

 להוצאת היתרי בניה.

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 עדה המקו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

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

 טלי 6463656—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ולי 2006) ו (6 בי ז התשס״  יי בתמו

 יעקב טרנר

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תבנית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מסי 5/מק/2366״, שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית 5/במ/75. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

ן אהרונסון — גוש 38386, חלקה 5; וה מנחם, רחי שרה ואהרו ו  נ

 מגרש 945.

ת בדבר י י בהוראות התכנ ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ו בנין תוך הקטנת שטח  גודל שטח המגרש שמותר להקים עלי

 מגרש מזערי מ־1,000 מ״ר ל־800 מ״ר לצורך חלוקת מגרש 945

 לשני מגרשים.

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4494 ילקוט הפרסו



 הודעה

ע כי המבקשת הנ״ל פנתה אל בית המשפט דו י י ו  להו

ר על מותה של נור ני משפחה ברמת גן בבקשה להצהי  לעני

א מתה.  עובדיה, שנעלמה ומשערים שהי

זה תיאורה של הנעדרת הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:  ו

ם 1931-1930. י  מקום לידתה ותאריך לידתה: עיראק, בין השנ

ע האחרון: בגדד, עירק. דו הי  מקום מגוריה הרגיל ו

 אזרחותה: עירקית.

ן בחיים: י ה שהנעדרת עדי ע האחרון שבו נראה הי דו  התאריך הי

ם 1950-1949. י  בין השנ

יקטוריה בות של בני משפחתה הקרובים ביותר: ו ת והכתו  השמו

 נקאש (אחות), מרחי ברוריה 4, רמת גן; דוריס מוריאל

 (אחות), מרחי פנקס 69, תל אביב; והמנוחים: שמחה

ן  עובדיה, אם; כדורי עובדיה, אב; נעים עובדיה, אח; ששו

ת יוסף, אחות; גיוזפין  עובדיה, אח; ראובן עובדיה, אח; רו

 רובוצייק, אחות.

ת על הנעדרת הנ״ל, מתבקש בזה עו די ש לו י  כל מי שי

גות דיפלומטית או  להמציאן לבית המשפט או לכל נצי

נת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם  קונסולרית של מדי

צב לפני בית י תי ת י ו צה להתנגד להצהרת המו ן, הרו י י נ  מעו

, ינמק את התנגדותו די בא כוחו, ו  המשפט, אם בעצמו ואם על י

 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

נת ו קונסולרי של מדי דעה לפני נציג דיפלומטי א  ימסור הו

יתן בית  ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן י

ו.  המשפט החלטה כטוב בעיני

 שרית ארבילי

 מזכירת בית המשפט

ן ו  בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לצי

 ת״ע 4270/05

ות, התשל״ח—1978, ת מו  בענין: חוק הצהרו

 ובענין: הצהרת מותה של הנספית אביבה פבריקנט,

״ד  והמבקשת: עליזה טולדנו, ת״ז 067901207, ע״י ב״כ עו

 עופר לוי, מרחי יבנה 24, תל אביב 65791, טלי 5667888, פקסי

.5667889 

 הודעה

ע כי המבקשת הנ״ל פנתה אל בית המשפט דו י י ו  להו

ר על מותה ן בבקשה להצהי ו ני משפחה בראשון לצי  לעני

 של הנספית הנ״ל שנעלמה ואשר עקבותיה נעלמו במחנה

ום ן בבקשה הנ״ל בי כי בית המשפט ידו ץ ו י ו שו  ההשמדה באו

 10.9.2006 בשעה 10.40.

זה תיאורה של הנספית הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:  ו

 מקום לידתה ותאריך לידתה: לודזי, פולין, מאי 1938.

 מקום מגוריה הרגיל: לודזי, פולין.

ע האחרון: גטו לודזי, פולין. דו  מקום מגוריה הי

 אזרחותה: פולנית.

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

ת ראו י של הו ו נ וי בנין; ג) שי י בקו ו נ  בהסכמת הבעלים; ב) שי

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ  לפי תכנית בדבר בי

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

 12.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5358, התשס״ה.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

 לתכנון ולבניה ערד, מחנה קדמי, ת״ד 100, ערד, טלי 9951605—

ז הדרום, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  08, ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  ת״ד 68, באר שבע, טלי 6296436 — 08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2006) ו ו (25 בי  כ״ט בסיון התשס״

 דוד אוחנונה

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה ערד

 מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

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

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 21/מק/2034״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדרות, בסמוך

ם והגובלת במכללת מדעי תורני.  למגדל המי

ד וחלוקה במגרשים ליד חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

 מגדל המים; מגרש 900 (ליד מדעי תורני).

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

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

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

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

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

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

 ולבניה שדרות, כיכר בגין 2, אגף ההנדסה, שדרות. העתק

ת לתכנון ולבניה י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  ההתנגדו

ז הדרום, קרית הממשלה, באר שבע.  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

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

ן בן דיין  שמעו

מית עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה שדרות

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות

 בבית המשפט לעניני משפחה ברמת גן

 ת״ע 11992/01

ות, התשל״ח—1978, ת מו  בענין: חוק הצהרו

תה של הנעדרת נור עובדיה,  ובענין: הצהרת מו

יקטוריה נקאש.  והמבקשת: ו

4495 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 3013/06

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

 ובענין פירוק חברת מועדון הדר נופש בע״מ,

 והמבקשים: אהרון ברזל, ת״ז 022689293, ושפרה ברזל, ת״ז

 024612863, שמענם להמצאת כתבי בי דין אצל ב״כ עו״ד עז

רושלים 94188, טל׳ 02-6242725, ד 25, י סו  אלדד, מרח׳ קרן הי

 פקס׳ 02-6253502.

ום 24.1.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 5.9.2006 בשעה 12.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 12.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 15.8.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 עז אלדד, עו״ד

 בא כוח המבקשים

יפו י בתל־אביב- ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2095/05

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

 ובענין פירוק חברת טרנסגלובו ישראל (1994) בע״מ, ח״פ

,51-199464-2 

 והמבקשות: צמנטכל בע״מ (בפירוק) וצמנטכל קרקע

ל סילמן, מדרך מנחם בגין י ״ד אי  ומבנים (בפירוק), ע״י ב״כ עו

 23, תל אביב 66184, טל׳ 03-7103111, פקס׳ 03-5601369

ום 21.11.2005 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 5.10.2006 בשעה 8.30.  בדין בי

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו  שימסור למבקשות הודעה על רצ

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

מי אוחר משבעה י  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא י

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  עבודה לפני מו

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד יל סילמן, עו  אי

 בא כוח המבקשות

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו

ים ן בחי י ה שהנספית עדי ע האחרון שבו נראה הי דו  התאריך הי

ום 23.10.1944, מחנה ההשמדה  והמקום שבו נמצאה אז: בי

. ץ י ו שו  או

ת של בני משפחתה הקרובים ביותר: עליזה בו ת והכתו  השמו

 טולדנו, המבקשת.

ת על הנספית הנ״ל, מתבקש בזה עו די  כל מי שיש לו י

גות דיפלומטית או  להמציאן לבית המשפט או לכל נצי

נת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם  קונסולרית של מדי

צב לפני בית י תי ת י ו צה להתנגד להצהרת המו ן, הרו י ני  מעו

, ינמק את התנגדותו , ו די בא כוחו  המשפט, אם בעצמו ואם על י

 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

נת דעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדי  ימסור הו

יתן בית  ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן י

ו.  המשפט החלטה כטוב בעיני

 אסתר שטיין, שופטת

ון  בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לצי

 תיק 3060/06

ות, התשל״ח—1978, ת מו  בענין: חוק הצהרו

ם י אה משה חי תו של נספה שנות השו  ובענין: הצהרת מו

 גוטמן,

 והמבקש: ניסן דב, ת״ז 070666359, מרחי בנימין 38/14,

 רחובות 76241.

 הודעה

ני ע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעני דו י י ו  להו

ר על מתו של משה ן בבקשה להצהי ו  משפחה בראשון לצי

ן כי בית המשפט ידו א מת ו ם גוטמן, שנעלם ומשערים שהו י  חי

ום 15.10.2006, בשעה 9.40.  בבקשה הנ״ל בי

רו של הנספה הנ״ל לפי הצהרת המבקש: או זה תי  ו

 מקום לידתו ותאריך לידתו: מרמורוש, הונגריה, בשנת 1908.

ו הרגיל: נודגי קרול, הונגריה. רי ו  מקום מג

ע האחרון: אסי, רומניה. דו ו הי רי ו  מקום מג

 אזרחותו: הונגרית.

 התעסקותו: סוחר עצים.

ים ן בחי י ה שהנספה עדי ן שבו נראה הי ע האחרו דו  התאריך הי

 והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942, יאסי, רומניה.

ו י ו ה י ר בות של בני משפחתו הקרובים ביותר: הו ת והכתו  השמו

תה מרגרטה גוטמן  יעקב וגולדה (זהבה) גוטמן, אשתו הי

לדו להם 3 ילדים. ו נ  ו

 סימנים אחרים: בזמן המלחמה נלקח הנספה לאוקראינה

 ולטרנסיסטריה.

ת על הנספה הנ״ל הנ״ל, מתבקש עו די ש לו י  כל מי שי

ת דיפלומטית או גו צי  בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נ

נת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם  קונסולרית של מדי

צב לפני בית י תי ת י ו צה להתנגד להצהרת המו ן, הרו י ני  מעו

, ינמק את התנגדותו , ו די בא כוחו  המשפט, אם בעצמו ואם על י

 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

נת דעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדי  ימסור הו

יתן בית  ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן י

ו.  המשפט החלטה כטוב בעיני

ין, שופטת  אסתר שטי

4496 



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1222/06

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

 ובענין פירוק חברת עדי גיל הזהב ירושלים בע״מ, ח״פ

,51-321053-4 

דה אלדר, ת״ז 50306844, מרח׳ פינקל 15, פתח הו  והמבקש: י

 תקוה, טל׳ 052-8803548.

ום 20.2.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 19.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 13.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.12.10.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  יהודה אלדר, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1336/06

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

 ובענין פירוק חברת עם כריסטופר בע״מ, ח״פ 51-202663-4,

״ד  והמבקש: חכמת מסארווה, ת״ז 058580895, ע״י ב״כ עו

ת 7/14, ת״ד ו ראומה נבו נגר, מרח׳ כיכר העצמאו א / ן ו מו  דוד מי

 1700, נתניה, טל׳ 09-8629592, פקס׳ 09-8329166.

ום 16.3.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 21.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 8.30 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.20.9.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  דוד מימון, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 2096/05

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

 ובענין פירוק חברת גרנד סנטר חברה לפיתוח והשקעות

 ברחוב דיזינגוף בע״מ, ח״צ 52-003816-7,

 והמבקשות: צמנטכל בע״מ (בפירוק) וצמנטכל קרקע

ל סילמן, מדרך מנחם בגין י  ומבנים (בפירוק), ע״י ב״כ עו״ד אי

 23, תל אביב 66184, טל׳ 03-7103111, פקס׳ 03-5601369

ום 21.11.2005 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת ז  לבית המשפט המחו

ושב  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

ום 5.10.2006 בשעה 8.30.  בדין בי

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשות הו

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

מי חר משבעה י או  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא י

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו  עבודה לפני מועד הדי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יל סילמן, עו״ד  אי

 בא כוח המבקשות

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1129/06

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

 ובענין פירוק חברת גוטליין חברה ארצית לחיטוי בע״מ,

ין בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד ישראל  והמבקשת: מוסך רון שטי

זה 76, רעננה 43209, טל׳ 09-7426097, פקס׳  פלדמן, מרח׳ אחו

.09-7451364 

ום 30.1.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 26.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם 20.9.2006 ו אוחר מי  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

 בשעה 12.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ישראל פלדמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

4497 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1356/06

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

 ובענין פירוק חברת מוסיקראפט בע״מ, ח״פ 51-319008-2,

״ד  והמבקש: שרגא ברויאר, ת״ז 022396667, ע״י ב״כ עו

ה 83, חיפה 31072. רי  שלומית שרייבר, מרח׳ מו

ום 22.3.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 18.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ם 17.9.2006 בשעה ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.9.15 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  שלומית שרייבר, עו

 באת כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1376/06

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

 ובענין פירוק חברת מפעל רהיטי סער בע״מ, ח״פ

 51-092725-4, במשרדה הרשום, רח׳ היצירה 6, אור יהודה 60370,

 והמבקש: סמי כהן, ת״ז 045940269, ע״י ב״כ עו״ד עמוס

 אילן, מרח׳ קרליבך 11, ת״ד 51931, תל אביב 67132, טל׳

 03-5622003, פקס׳ 03-5622116.

ום 27.3.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 5.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 13.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.20.9.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  עמוס אילן, עו

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1226/06

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

 ובענין פירוק חברת אדי גל חברה לבנין בע״מ, ח״פ

,51-210384-7 

 והמבקש: עלי מחאמיד, ע״י ב״כ עו״ד תאופיק ג׳בארין, ת״ד

 44, אום אלפחם 30010, טל׳ 04-6313943, פקס׳ 04-6313803.

ום 21.2.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 4.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ם 25.9.2006. ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 תאופיק גיבארין, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1355/06

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

 ובענין פירוק חברת ש.ר.י.ל שסתומים צנרת ואביזרים בע״מ,

 ח״פ 51-232794-1,

״ד שלומית ים שבתאי ואחרים, ע״י ב״כ עו  והמבקשים: חי

ה 83, חיפה 31072. רי  שרייבר, מרח׳ מו

ום 22.3.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 18.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם 17.9.2006 ו אוחר מי דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

 בשעה 9.15.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  שלומית שרייבר, עו

 באת כוח המבקשים

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4498 ילקוט הפרסו



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1497/06

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

ות ק.ב.ע. בע״מ, ח״פ 51-047440-6,  ובענין פירוק חברת תעשי

 מרח׳ שנקר 22, קרית אריה, פתח תקוה,

״ד ד אחמד אלשיך, ע״י ב״כ עו  והמבקש: צדקי מחמו

 האשם מסארווה, ת״ד 778, כפר קרע 30075, טל׳ 04-6356455,

 פקס׳ 04-6355583.

ום 8.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 6.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 13.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.30.8.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 האשם מסארווה, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1514/06

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

 ובענין פירוק חברת גבי ד.ר. שרותים בע״מ, ח״פ 51-270587-2,

דה חי  והמבקש: אגף מס הכנסה - פקיד שומה רמלה, ע״י הי

/ ״ד יעקב כהן ו  לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר, באמצעות ב״כ עו

ו א / ו אריק שמיר ו א / ץ ו בי נו רית כהן רבי ו אי א / י רנצלר ו  או מז

ה קפלן, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, ו מאי א /  ג׳ריאס פאנוס ו

 טל׳ 03-7633180, פקס׳ 03-7633285.

ום 10.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 7.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ם 31.8.2006 בשעה ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.13.00 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיריאס פאנוס, עו״ד

 בא כוח אגף מס הכנסה

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1385/06

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

 ובענין פירוק חברת גטית מזון איכות בע״מ, ח״פ

 51-264171-3, מרח׳ ז׳בוטינסקי 33, רמת גן, אצל משרד רו״ח ע׳

 יהודה ושות׳,

״ד ן, ת״ז 309819332, ע״י ב״כ עו י  והמבקשת: איבגניה איבשי

-סהר, י ו ורד לו א / ס ו י י ו אטה- ו לי ג ו מי א / ץ ו ר ו  אורנה ששון שו

0 3 ן 75070, טל׳ - ו ן לצי י 11, ת״ד 17165, ראשו  מרח׳ משה לו

 9528913, פקס׳ 03-9620053.

ום 30.3.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 3.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם 2.10.2006 ו אוחר מי  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

 בשעה 8.30.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יס, עו״ד י ו לי גואטה-  מי

 באת כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1439/06

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

 ובענין פירוק חברת ר.ה. אמטיסט בע״מ,

 והמבקש: ישראל בהרל, ע״י ב״כ עו״ד צבי פשדצקי, מרח׳

ם 90, תל אביב 67133. נאי  החשמו

ום 20.4.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 17.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ם 10.10.2006 בשעה ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.8.30 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 צבי פשדצקי, עו״ד

 בא כוח המבקש

4499 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1550/06

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

 ובענין פירוק חברת תם קייטרינג בע״מ,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד ליאת צרפתי, מדרך

 מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), רמת גן 52520.

ום 18.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 14.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם 7.9.2006 ו אוחר מי  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

 בשעה 19.00.

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  ליאת צרפתי, עו

 באת כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1556/06

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

זת זכות 234 בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת אחו

,51-032399-1 

רוקום נדל״ן בע״מ, ח״פ 51-115362-9, ע״י ו  והמבקשת: י

״ד יוסף צוקרמן, מרח׳ דגל ראובן 31, ת״ד 8225, פתח  ב״כ עו

 תקוה 49181, טל׳ 03-9217125, פקס׳ 03-9217132.

ום 22.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 14.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 8.30 או  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 31.8.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יוסף צוקרמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1515/06

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

 ובענין פירוק חברת א. אורן ואלון בע״מ, ח״פ 51-313126-8,

 מרח׳ יסמין 41, בית דגן,

דה חי  והמבקש: אגף מס הכנסה - פקיד שומה רמלה, ע״י הי

/ ״ד יעקב כהן ו ת ב״כ עו  לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר, באמצעו

ו א / ר ו ו אריק שמי א / ץ ו בי נו רית כהן רבי ו אי א / י רנצלר ו  או מז

ה קפלן, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, ו מאי א /  ג׳ריאס פאנוס ו

 טל׳ 03-7633180, פקס׳ 03-7633285.

ום 10.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 7.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ם 31.8.2006 בשעה ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.13.00 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיריאס פאנוס, עו״ד

 בא כוח אגף מס הכנסה

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1533/06

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

 ובענין פירוק חברת מכללת ניומן בע״מ, ח״פ 51-245329-1,

ר ו נ ״ד י  והמבקשות: ריטה שפירא ואחרות, ע״י ב״כ עו

 ברטנטל, מרח׳ בצלאל 4, רמת גן 52521, טל׳ 03-6130875, פקס׳

.03-6129187 

ום 15.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 7.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשות הו

דעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא י

ום 31.8.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ינור ברטנטל, עו״ד

 בא כוח המבקשות

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4500 ילקוט הפרסו



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1611/06

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

 ובענין פירוק סי ליין אוטומציה בע״מ,

ו א / ן ו י ״ד נ׳ הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

ן, מרח׳ אבן גבירול 121, ת״ד י ו ש״א הורנשטי א / ן ו י  ג׳ הורנשטי

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

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת ז  המחו

ום 12.9.2006 ושב בדין בי  פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 13.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 2.9.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד ין, עו  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1625/06

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

 ובענין פירוק חברת בראון לייבל עיצובים בע״מ, ח״פ

,51-344441-4 

 והמבקשת: ורונה עיצובים בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד דורון טישמן,

ן, רח׳ הארבעה 10, ת״ד 20609, י -לו  ממשרד עו״ד טישמן-פריצקי

 תל אביב 61205.

ום 6.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 20.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דורון טישמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1557/06

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

 ובענין פירוק חברת חלקה 246 בגוש 6155 בע״מ, ח״פ

,51-037015-8 

רוקום נדל״ן בע״מ, ח״פ 51-115362-9, ע״י ו  והמבקשת: י

״ד יוסף צוקרמן, מרח׳ דגל ראובן 31, ת״ד 8225, פתח  ב״כ עו

 תקוה 49181, טל׳ 03-9217125, פקס׳ 03-9217132.

ום 22.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 14.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 8.30  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 31.8.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יוסף צוקרמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1604/06

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

 ובענין פירוק החברה לנגזם סוכנות לביטוח בע״מ,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד רן שטיינברג,

זורוב 139, תל אביב 64922.  מרח׳ ארלו

ום 8.6.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 20.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 16.00  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 19.9.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רן שטיינברג, עו״ד

 בא כוח המבקשת

4501 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1647/06

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

 ובענין פירוק קידום חברה למתן שירותי נהיגה בע״מ, ח״פ

 51-135968-9, מרח׳ ברודצקי 15, תל אביב (כיום לא פעילה),

 והמבקשים: נועם לאופר, ת״ז 001211580 ואחרים, כולם

ינה, מרח׳ הר סיני 1, תל אביב 65816, טל׳ ז ״ד רונן ו  ע״י ב״כ עו

יד 050-424393. י  03-5601130, פקס׳ 03-5607427, נ

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת ז  המחו

ום 28.9.2006 ושב בדין בי  פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם ו אוחר מי דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

.1.9.2006 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

זינה, עו״ד  רונן ו

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1656/06

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

 ובענין פירוק חברת רימון 16 בע״מ, ח״פ 51-271345-4,

 והמבקשת: ניקו אחזקות ישראל בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד רן

 מסיקה, מבית אמריקה, שד׳ שאול המלך 35, ת״ד 33275, תל

 אביב 61332.

ום 11.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 28.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 21.9.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  רן מסיקה, עו

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1626/06

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

 ובענין פירוק חברת סרגה עיצובים בע״מ, ח״פ

,51-375167-7 

 והמבקשת: סרגה עיצובים בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד דורון טישמן,

ן, רח׳ הארבעה 10, ת״ד 20609, י -לו  ממשרד עו״ד טישמן-פריצקי

 תל אביב 61205.

ום 6.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 20.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

דיה לפי המען הנ״ל.  באופן שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דורון טישמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1627/06

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

 ובענין פירוק חברת ורונה עיצובים בע״מ, ח״פ

,51-361895-9 

 והמבקשת: ורונה עיצובים בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד דורון טישמן,

ן, רח׳ הארבעה 10, ת״ד 20609, י -לו  ממשרד עו״ד טישמן-פריצקי

 תל אביב 61205.

ום 6.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 20.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

דיה לפי המען הנ״ל.  באופן שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דורון טישמן, עו״ד

 בא כוח המבקשת

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4502 ילקוט הפרסו



 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ארז נענה, עו״ד

 בא כוח המבקש

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1695/06

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

 ובענין פירוק חברת אלפא לוגיסטיקס (טי פי אל) בע״מ, ח״פ

,51-332261-0 

 והמבקשים: 61 עובדי החברה - נושים בדין קדימה,

ד פורת ואחרים, ממגדל היהלום, קומה 31, רח׳  ע״י ב״כ אהו

 ז׳בוטינסקי 3א, רמת גן 52520.

ום 21.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 4.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 13.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 20.9.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אהוד פורת, עו״ד

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1700/06

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

 ובענין פירוק חברת ק.פ. אופנת אספדריל (1995) בע״מ, ח״פ

 51-214197-9, מרח׳ השוהם 52, ברקן 4480,

״ד איהאב ר ואחרים, ע״י ב״כ עו  והמבקשים: מאדי משהו

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

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

ום 19.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 16.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 8.30 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 1.10.2006.  בי

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1662/06

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

 ובענין פירוק חברת מודולס בע״מ (בפירוק זמני), ח״פ

,51-284792-2 

ור ת ח.צ.ב. נדל״ן, מרח׳ העבודה, אז  והמבקשת: שותפו

ת בע״מ, ח״פ נדי בנין והשקעו ו ה ישן ראש העין, ע״י ו  תעשי

 51-370578-0, ומדור-1 נדל״ן (2004) בע״מ, ח״פ 51-350236-9,

ו א / ו ע׳ ארטמן ו א / ו ש׳ בן מנחם ו א / ״ד י׳ בן מנחם ו  ע״י ב״כ עו

ו ג׳ בן א / ו ל׳ בורשטיין (בן מנחם) ו א / ו ל׳ אדם ו א / ן ו י  נ׳ בורשטי

יצמן 11ב, תל אביב 64239, טל׳ 03-5222242, פקס׳  מנחם, מרח׳ ו

.03-5228786 

ום 12.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 18.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

ו לשלחה בדואר, באופן דעה יש למסור למבקשת, א  את ההו

ם 11.10.2006. ו אוחר מי דיה לפי המען הנ״ל לא י  שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  יצחק בן-מנחם, עו

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1671/06

ת, התש״ם-1980, ופקודת החברות תו  בענין חוק העמו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק אגודת ספורט דתית אליצור ״סיני״ ראשל״צ,

 ע״ר 58-021016-9,

 ובענין פירוק אגודת ראשל״צ-כדורעף 97, ע״ר 58-031012-3,

 והמבקש: יוסף גלוזברג, אצל עו״ד ארז נענה, מרח׳ גרוזנברג

 13, תל אביב.

ום 13.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בתל אביב לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 27.9.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

מי עבודה אוחר משבעה י ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו עד הדי  לפני מו

4503 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  נפתלי נשר, עו

 בא כוח המבקשת

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1751/06

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

 ובענין פירוק חברת גרין אפל סחר בינלאומי בע״מ, ח״פ

,51-265452-6 

ץ, בי דו י וסי דו ״ד י  והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו

 מרח׳ יגאל אלון 159, תל אביב 67443.

ום 2.7.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 16.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 8.10.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ץ, עו״ד ידובי  יוסי דו

 בא כוח החברה

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1754/06

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

 ובענין פירוק חברת גל-דור מערכות בע״מ,

ו א / ן ו י ״ד נ׳ הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

ן, מרח׳ אבן גבירול 121, ת״ד י ו ש״א הורנשטי א / ן ו י  ג׳ הורנשטי

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

ום 3.7.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 23.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

חר משעה 13.00 או דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 10.10.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 איהאב סעדי, עו״ד

 בא כוח המבקשים

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1705/06

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

 ובענין פירוק חברת ש. חינקיס (סחר) 91 בע״מ (בפירוק זמני),

 ח״פ 51-153972-8,

דידות 7,  והמבקש: רו״ח שי לביא, המפרק הזמני, מרח׳ הי

 נתניה, טל׳ 09-8658771, פקס׳ 09-8658772.

ום 20.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 4.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למפרק הזמני הו

ו לשלחה בדואר, דעה יש למסור למפרק הזמני, א  את ההו

ם 26.9.2006. ו חר מי או ו לפי המען הנ״ל לא י די  באופן שתגיע לי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המפרק הזמני,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 שי לביא, רו״ח

 המפרק הזמני

פו י ב- י בתל-אבי ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1741/06

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

 ובענין פירוק חברת דפיר בע״מ, ח״פ 51-300700-5, מרח׳

 מודיעין 11, פתח תקוה 49271,

 והמבקשת: דיכטולד בע״מ, ח״פ 51-103568-5, מרח׳

״ד נפתלי ה 38, עיר גנים, קרית אתא 28100, ע״י ב״כ עו  התעשי

הו ו שלמה ארדמן, מרח׳ שמרי א / ו שלומית (רענן) נשר ו א /  נשר ו

ין 4, חיפה 33101, טל׳ 04-8677565, פקס׳ 04-8672990.  לו

ום 28.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 18.10.2006 בשעה 8.30.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 15.10.2006.  בי

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4504 ילקוט הפרסו



דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 14.9.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  יעל נוה, עו

ם-מכס  באת כוח רשות המסי

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 699/06

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

 ובענין פירוק חברת א. גולסטני בע״מ, ח״פ 51-257832-9, ת״ד

 3492, כביש בית ליד, חדרה,

 והמבקשת: חן מרגליות השקעות וסחר בע״מ, ח״פ

או שלומית(רענן) נשר /  51-277531-3, ע״י ב״כ עו״ד נפתלי נשר ו

04 /או שלמה ארדמן, מרח׳ שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל׳ -  ו

 8677565, פקס׳ 04-8672990.

ום 29.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 22.10.2006 בשעה 9.15.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקשת הו

דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 12.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 15.10.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  נפתלי נשר, עו

 בא כוח המבקשת

י בבאר שבע ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 9225/06

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

ד בניין וחקלאות בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת נוף-לו

,51-222186-2 

 והמבקש: רשות המסים - מכס ומע״מ, היחידה לפירוקים

או / או יעל נוה ו /  כינוסים וגביה קשה, ע״י ב״כ עו״ד רונית רוזין ו

 חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה 72430, טל׳

 08-9788042, פקס׳ 08-9788060.

ום 15.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 18.9.2006 בשעה 10.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד ין, עו  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 480/06

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

 ובענין פירוק חברת שולדר חברה לבניה בע״מ, ח״פ

,51-198738-0 

דה לפירוקים חי  והמבקשת: רשות המסים - מכס ומע״מ, הי

ה ו ו ו יעל נ א / ן ו י ז נית רו ״ד רו נוסים וגביה קשה, ע״י ב״כ עו  כי

ו חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה 72430, א /  ו

 טל׳ 08-9788042, פקס׳ 08-9788060.

ום 11.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 21.9.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ום אוחר משעה 13.00 בי  שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

.14.9.2006 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יעל נוה, עו״ד

ם-מכס  באת כוח רשות המסי

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 481/06

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

 ובענין פירוק חברת סלע שולדר חברה להשקעות בע״מ, ח״פ

,51-229847-2 

דה לפירוקים חי  והמבקשת: רשות המסים - מכס ומע״מ, הי

ה ו ו ו יעל נ א / ן ו י ז נית רו ״ד רו נוסים וגביה קשה, ע״י ב״כ עו  כי

ו חגית איגרמן, מרח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה 72430, א /  ו

 טל׳ 08-9788042, פקס׳ 08-9788060.

ום 11.5.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  בקשת פירוק ז

 21.9.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ  שימסור למבקשת הודעה על רצו

4505 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

רי ו  9845 ביציקוב ריטה 10.12.2003 ביציקוב י

 2296 סגל לאה 4.11.1990 סגל מיכאל

 3818 פרגיון סימי 15.6.2006 פרגיון יוסף

ר ש מאי עי ש רחל 16.5.2006 בן י עי  1762 בן י

 9028 מיראן לילה 7.6.2006 מיראן אליעזר

 6611 טלר מרדכי 11.6.2006 שאטן משה בצלאל

 4414 פריזנט אביגדור 5.8.1984 פריזנט שושנה

 7193 סולימן רבקה 4.6.2006 סולימן ראובן

 1847 איאסו בלינש 4.9.2005 איאסו ביאדגלי

 בתיה בנימין

 9743 טנדלר מנחם 28.7.1997 טנדלר מלכה

רנית  1983 רוזנפלד לטם 5.7.2004 רוזנפלד או

רנית  4329 רוזנפלד דקל 30.6.2004 רוזנפלד או

 0976 טורנברג רחל 22.4.2005 קמינסקי אליזבטה

ה ם חי י  0336 גולדמן בללה 14.3.2006 בן חי

ר ולאי מאי ולאי שלמה 23.6.2006 אז  4405 אז

ר ולאי מאי ולאי עליה 8.6.2006 אז  4413 אז

 1812 ששון חביבה 9.9.1988 ליטמן אורה

 1097 מוזס אנה 22.6.2006 מוזס אלזה

 7181 הרשקוביץ משה 26.5.2006 מנור דליה

 9083 צרור אסתר 26.5.2006 צרור נסים

 7155 שטיגליץ שמואל 24.6.2006 ויסבלום-ליבנה מיכל

 1212 מנדלר יוסף 25.5.2006 מנדלר יצחק

 0417 בלאדאב רחמים 30.5.2006 בלאדאב שונטל

 9942 שטיבל דב 7.6.2006 ברנד מרים

 9390 מוטת אביגיל 5.2.2006 פל סימה

ולי 2006) ז התשס״ו(18 בי  כ״ב בתמו

, המזכיר הראשי ץ  יהושע ישראל כ״

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

 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

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

דעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את ההו

ם 11.9.2006 בשעה ו אוחר מי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.13.00 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יעל נוה, עו״ד

 באת כוח אגף המכס ומע״מ

י בבאר שבע ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 9287/06

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

 ובענין פירוק חברת מטיילי החוף (קיטרו) בע״מ, ח״פ

,51-303814-1 

 והמבקשים: משה קיטרו, באמצעות אפוטרופסו, ענת

ם 23.10.2003, ע״י ב״כ עו״ד ו י אפוטרופוס מי ו נ ו מי  קיטרו, לפי צ

 שמואל סף, מרח׳ קרליבך 12, תל אביב 64730, טל׳ 03-5622161,

 פקס׳ 03-5622164.

ום 19.6.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  וכי בקשת פירוק ז

 19.9.2006 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

מי אוחר משבעה י  באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא י

ן בבקשה עד השעה 12.00. ו  עבודה לפני מועד הדי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 שמואל סף, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 הודעות בתי הדין הרבניים

 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

ץ ידל נ ו י  ז

ץ ידל נ ו י  ז

 דניאל מנשה

 בטיסט אסתר

ת די הו  י

4.6.1981 

28.3.2006 

2.1.2003 

6.2.2000 

יגמונד ץ ז נ ו י  1310 ז

ה ץ חי נ ו י  1328 ז

 5761 דניאל דניאל

יגה  7680 בוכנר פי

 שם המבקש/ת
 תאריך

 פטירה

 מסי
 תיק שם המנוח/ה

 2019 גואטה יוסף 2.4.2002 פוקס אורלי

 8205 קויסמן יצחק 24.3.2001 פיליפ אלנה

י 13.5.2006 בדוסה צביה י  2267 בדוסה ג
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 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

 9339 טבול משה שי 27.2.2004 טבול אברהם

 5722 יחזקאל רבקה 10.4.2006 יחזקאל אברהם

ולי 2006) ו (10 בי ז התשס״  י״ד בתמו

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 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

ין אינסה ר ס״ו לו י  9883 לוין מרק כ״ז אי

ו סולומון כ״א סיון ס״ו בן הרוש דניאלה נ ו ענ  9234 ו

ן מ״ח חסן רנטו ן גי חשו  5501 חסן גזלה־בנימי

ר ס״ו פיירוס רומן י  9586 פיירוס לב כ״ט אי

ד הו ר ס״ו כהן עמי י  2935 כהן רות די אי

ליאם חי אדר ס״ד שמול רבקה ו  6958 שמול ו

 גוסה סולטנה

ר ס״ו קומר שרונה י  3407 צנדגאוקר י״ח אי

ן  שמעו

ז ס״א סולומון חנה  8718 ביטון סימון י״ב תמו

 5476 קרוצי שמעון כי אלול ס״ג קרוצי פיבי

 1617 משש יוסף כ״ז סיון ס״ו כהו ששון אסתר

ולי 2006) ו (19 בי ז התשס״  י״ג בתמו

 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

זיקנט ברוניה 16.6.2006 זלנקו אלנה  0638 מו

 2323 עגיב רפאל 15.6.2006 עגיב שושנה

 2950 חזן שמחה רבקה 6.6.2006 חזן רונן מסעוד

 7538 אנבינדר אנה 27.1.2001 אנבינדר מישה

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 בטיסט אסתר

ת די הו  י

 9283 בוכנר שלום 15.4.2001

נה ו  2234 צברי יוסף 21.3.1991 מורן י

נה ו  2242 צברי נעמה 17.11.2005 מורן י

 8643 קבלי בתיה 27.4.2005 קבלי יוסף

 3215 משאל אלברט 6.10.1979 משאל שולמית

ן 23.6.2006 מזרחי אילנה  6026 מזרחי אמנו

 3548 אוקנין גוטה 14.5.2006 אוקנין עמרם

 9829 מסלאתי גוהרה 30.4.2005 מועלם כוכבה

 6212 שמש אלברט 3.6.2006 שמש נורית

ול סליה ל יוסק 31.5.2006 באומו ו מו  0207 באו

 6346 בכרך חנה 29.4.2004 בכרך אביעזר

 1159 קצב נסים 5.9.1979 קצב מזל

ולי 2006) ו (12 בי ז התשס״  ט״ז בתמו

 משה הלוי, המזכיר הראשי

 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

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 6050 כובשי יוסף 24.1.2005 לינכר בת־שבע

 8288 פרידמן אברהם 8.4.2006 פרידמן לאה

 3019 גנדלר יוסף 29.5.2006 גנדלר צפורה

 2665 בוכבינדר 7.4.2005 בוכבינדר

ת אדלה י ד הו  גדליהו גזה י

 5016 צינמן יעקב 31.3.2006 רוזנברג צארה

 3679 בוגלר חוה 17.6.2006 בוגלר ישראל

 2555 זינגר צפורה 13.9.1996 זינגר ראובן

ינטר אלימלך ו ינטר נחמה 30.5.2006 ו ו  5420 ו

ן  7806 לויט אברהם 22.2.2006 לויט שמעו

 9061 חמו חנה 15.6.2006 חמו דוד

ן ן ששו  9311 ששון סביחה 16.6.2006 ששו

ים ברוריה רץ שושנה 10.2.2004 בו  5161 שו

ים ברוריה רץ אפרים 18.7.2001 בו  3031 שו

ולי 2006) ו (18 בי ז התשס״  כ״ב בתמו

ץ, המזכיר הראשי  חנוך גרנבי
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 טי.פי.טי - סיירד פארטי טריידינג בע״מ

 (ח״פ 51-208644-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה

ום 14.9.2006, בשעה 9.00, במשרדו של בא כוח  הנ״ל תתכנס בי

״ד חמי יובל, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה  החברה, עו

, לשם הגשת דוח סופי פו י ב-  33, דרך מנחם בגין 132, תל-אבי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה ומתן הסברים בגינו.

 דוד אבקסיס, מפרק

 לוגדי מסחר ושירותים (993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-180003-9)

 (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

ום 10 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, במשרד  הנ״ל תתכנס בי

 עו״ד דן עופר, רח׳ הירקון 113, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.
 דן עופר, מפרק

 פ מ פ הנדסה בע״מ

 (ח״פ 51-062642-7)

 (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

ום 11 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, אצל  הנ״ל תתכנס בי

ן 5, באר שבע, לשם הגשת דוח כי י הו  המפרק, יוסף פופר, רח׳ י

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 יוסף פופר, מפרק

 סט הפקות - טלביזיה 93 בע״מ

 (ח״פ 51-185682-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ן 18, מו ום 13.9.2006, בשעה 13.00, ברח׳ בן מי  הנ״ל תתכנס בי

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

 2448 אליכיס אביבה 14.6.2006 אליכיס יוסף

יק 14.6.2006 בקר שרה ז י  7711 בקר אי

 2901 רוהקר דניאל 9.2.2002 רוהקר סלים

 6250 גטקר רבקה 4.10.2005 גטקר קונסטנטין

 0753 אשרסון בסיה 27.11.2003 דרניקוב אלינה

 2852 כרמי נסים 16.6.2006 כרמי ניצנה

ורצבורט שרה 25.5.2006 בטלין דורה  9856 שו

ז שרה 28.1.2006 אביב אורלי  7324 עו

ה 6.12.2005 חגיבי גלעד  4004 חגיבי שמעי

 7325 ארנבורג סימון 19.8.2005 ארנבורג נינה

 3797 באוך אנה 10.11.2000 ספקטור ריטה

 0752 סורקיס לובה 4.6.2001 שולמן פניה

ייבה פלגיה 17.12.2001 קזייב בוריס  7357 קז

ולי 2006) ו (16 בי ז התשס״  כי בתמו

 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

 7426 דאוד מרים 22.6.2003 יצחק רחל

ה יוסף  4988 עובדיה סול 22.6.2006 עובדי

ם 22.6.2006 פיקל רחל לאה י  7663 סיני חי

 3870 כהן סלמן 17.3.2003 כהן מרדכי

ז דוד עו ז מרדכי 21.5.2006 אבי י  1414 אבעז

ים מרים  9430 קוגיוקרו מוטל 1.3.1996 בו

 5483 אטדגי אסתר 21.6.2006 דהן עמירה

ז דוד עו ז רחל 30.5.1999 אבי י  1422 אבעז

ולי 2006) ו (16 בי ז התשס״  כי בתמו

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 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

ת די הו הו 11.6.2006 גרוסמן י  1942 גרוסמן אלי

ולי 2006) ו (16 בי ז התשס״  כי בתמו

ר הראשי  צבי מוראד, המזכי
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 זד זילברבוים בע״מ

 (ח״פ 51-341462-3)

 (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 18 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, אצל משרד רו״ח אברון -

 אבגי ושות׳, שד׳ מנחם בגין 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד אבגי, רו״ח, מפרק

 מחייל אל חייל בע״מ

 (ח״פ 51-259326-0)

 (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

״ד אריה ום 18.9.2006, בשעה 9.00, במשרד המפרק, עו  תתכנס בי

 אדלמן, רח׳ ביל״ו 17, רחובות, 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

 אריה אדלמן, עו״ד, מפרק

 קופרפיש שחם יעוץ וניהול בע״מ

 (ח״פ 51-190809-7)

 (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

ום 26.9.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח׳ הברזל  תתכנס בי

 32, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה.  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 משה עובדיה, מפרק

 א.ת. הקופון של המדינה בע״מ

 (ח״פ 51-316965-6)

 (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 27.9.2006, בשעה 10.30, במשרדי החברה, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

 קרליבך 11, תל אביב 67132, 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
, מפרק  תמיר מזרחי

 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

צד כדי להחליט כי  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 דני פארן דני סיטון

 מ פ ר ק י ם

 פיצה טאבון אקספרס בע״מ

 (ח״פ 51-344317-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 13 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס בי

ן, לשם הגשת דוח ון 14/8, מודיעי  שמואל ארליכמן, רח׳ נחל עי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 שמואל ארליכמן, מפרק

 ש.ר.ק שיווק מכוניות(998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-265512-7)

 (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

ום 13 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, אצל  הנ״ל תתכנס בי

 המפרק, שלום רומנו, רח׳ אילת 48, חולון, 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.
 שלום רומנו, מפרק

 סנטימפורט בע״מ

 (ח״פ 51-094520-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 14 בספטמבר 2006, בשעה 10.00, אצל המפרקת,  תתכנס בי

ריה ספוזניקוב, רח׳ הרב עמיאל 7, תל אביב, לשם הגשת דוח  מו

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

ריה ספוזניקוב, מפרקת  מו

4509 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 אייסר מחשב (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-281795-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ני 2006, לאחר שכל ו ום 1 בי  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

L a i n a n t e , Milano20020 , V i a L e p e t i l 32,טרי ברון, מרח׳ 

, למפרק החברה. I ta ly 

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  תביעותי

חו של המפרק, ו למיופה כו א / דעה זו, למען המפרק הנ״ל ו  הו

, רח׳ ריבלין 22,  עו״ד ברי לבנפלד, ממשרד עו״ד ארנון ושות׳

ם 91000. רושלי  י

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 בנימין סנדלר, עו״ד

 בא כוח החברה

 ה.צ. השכרת ציוד בע״מ

 (ח״פ 51-080396-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ן  של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

״ד שבלת, ישראלי, ״ד רועי קובובסקי, ממשרד עו  ולמנות את עו

, ת׳ יחד עם משה צ׳ נאמן, בן ארצי ושות׳  רוברטס, זיסמן ושו

רי 46, תל אביב, למפרק החברה. ו פי נטי  מרח׳ מו

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

 רועי קובובסקי, עו״ד, מפרק

 אריש חלקי חילוף בע״מ

 (ח״פ 51-053750-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 10.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד ארנה חנקס, ממרכז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 עזריאלי, המגדל המשולש, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

 אתגרים גיוס מיון והערכת עובדים וקידומם בע״מ

 (ח״פ 51-111658-4)

 (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 21.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

י אשכול 80, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  לו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 אפרת כהן, עו״ד, מפרקת

 פלפל אוכל אינטראקטיבי בע״מ

 (ח״פ 51-289479-1)

 (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

ום ה׳, 28.9.2006, בשעה 9.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רח׳ הלסינקי 3, 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

, עו״ד, מפרק ן ו  ערן כהן-צי

 טנא-ישיר בע״מ

 (ח״פ 51-343838-2)

 (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 הנ״ל

ום 29 בספטמבר 2006, בשעה 8.00, אצל המפרקת,  תתכנס בי

ים 53241, לשם הגשת דוח , רח׳ סירני 28/6, גבעתי  דינה גואהרי

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 דינה גואהרי, מפרקת

 נתן בראון(תאורה) בע״מ

 (ח״פ 51-362336-3)

 (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 27.8.2006 בשעה 11.00, במשרדי יגאל ארנון ושות׳  תתכנס בי

 מרכז עזריאלי 1, 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
, 30.7.2006 נתן בראון, מפרק ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4510 ילקוט הפרסו



צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

זנברג  צדוק נח דליה רו

 מ פ ר ק י ם

 בנין המשרדים באשדוד בע״מ

 (ח״פ 51-042039-1)

 (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 הנ״ל

דה גורדון, הו ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 רח׳ דיזנגוף 50, 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

 שלמה פיפר, מפרק

 יולי משתלות (3000) בע״מ

 (ח״פ 51-170325-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

דה גורדון, הו ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 רח׳ דיזנגוף 50, 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

 שלמה פיפר, מפרק

 חברה לפיתוח ולשרותי רכב בע״מ

 (ח״פ 51-044025-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

דה גורדון, הו ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 רח׳ דיזנגוף 50, 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

 שלמה פיפר, מפרק

 י.ג. דקלים - נכסים, השקעות ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-171373-7)

 (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

דה גורדון, הו ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 רח׳ דיזנגוף 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

4511 

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ארנה חנקס, מפרקת

 מכון רינגלר ללימודי אנגלית בע״מ

 (ח״פ 51-160181-7)

 (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

ום 1.9.2006, בשעה 14.00, בביתה של מנהלת  הנ״ל תתכנס בי

 החברה, מרלין רינגלר, ברח׳ גלבוע 37/5, ירושלים, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

, עו״ד, מפרקת  אורנה סבן-ארועטי

 ס.א.ק. דאר יבוא ויצוא בע״מ

 (ח״פ 51-221597-1)

 (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

ם ום 17.9.2006, בשעה 9.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

 של החברה, רח׳ סנהדרין 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 אהרון כהן, מפרק

ו בע״מ ו 3 ו  חלקה 6 בגוש 9

 (ח״פ 51-039473-7)

 (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

ון, ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל אביגדור לב-צי  תתכנס בי

 רח׳ הורקניה 8א, ירושלים, 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

ון, מפרק  אביגדור לב-צי

 חלקה 255 בגוש 6204 בע״מ

 (ח״פ 51-021073-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 18.9.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, נח צדוק, רח׳  תתכנס בי

 אלוף דוד 61, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 רח׳ גיבורי ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 ליאורה פרט-לוין, עו״ד, מפרקת

 הד הדס יזמות בע״מ

 (ח״פ 51-234948-1)

 (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

ום 28.9.2006, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

וציס, רח׳ רחבת אילן 20, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח ר י אי  י

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

וציס, מפרק ר י אי  י

 בל״ל בטוחה (983ו) בע״מ

 (ח״פ 51-100217-2)

 (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 הנ״ל

ום 29.9.2006, בשעה 8.30, במשרד המפרק, עו״ד משה  תתכנס בי

 שליט, רח׳ בלוך 41, 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

 משה שליט, עו״ד, מפרק

 רצון שירותי ניהול בע״מ

 (ח״פ 51-058063-2)

 (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

״ד ום 15.10.2006, בשעה 15.00, במשרד עו  הנ״ל תתכנס בי

, יחד עם משה צ׳ נאמן, , רוברטס, זיסמן ושות׳  שבלת, ישראלי

, רח׳ ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח  בן-ארצי ושות׳

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

ו י ה עד שנקבע, לא י  אם כעבור מחצית השעה מן המו

יקים מעל 51% מכוח  נוכחים שני חברים או בא כוחם המחז

ם בשבוע הבא ו תו י  ההצבעה של החברה, תידחה האסיפה לאו

א צ מ י תו מקום ובאותה שעה. אם גם באסיפה הנדחית לא י  באו

 מנין חוקי - תידחה האסיפה.
, עו״ד, מפרקת  רויטל בן-ארצי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 שלמה פיפר, מפרק

 אמו ציוד מדעי בע״מ

 (ח״פ 51-315878-2)

 (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

ום 11.9.2006, בשעה 9.30, אצל עו״ד נחושתן,  הנ״ל תתכנס בי

 ספרן, מרום ושרף, רח׳ תובל 19, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.
 שמואל רייף איל שמר

 מ פ ר ק י ם

 מילמיט תעשיות בע״מ

 (ח״פ 51-334498-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 20.9.2006, בשעה 15.00, במשרדי חברת מילמיט  תתכנס בי

ר 22, פתח תקוה, לשם הגשת ק בע״מ, רח׳ אבא אחימאי ו ו  שי

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

ואב אבולעפיה, מפרק  י

 מלון אסתאר נהריה בע״מ

 (ח״פ 51-043895-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 25.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

ן 27, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  הגעתו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 עודד זוהר, מפרק

 קומיו-פאן בע״מ

 (ח״פ 51-353199-6)

 (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 28.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4512 ילקוט הפרסו



 מסיעי אושר בע״מ

 (ח״פ 51-262669-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 19.10.2006, בשעה 10.00, בבית משה חרדון, רח׳  תתכנס בי

ין 93, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  משה די

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

רי לנג, עו״ד  שי

 באת כוח החברה

 קומיוטק השקעות והחזקות בע״מ

 (ח״פ 52-003839-9)

 (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

ום 15.10.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רח׳ גיבורי ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 ליאורה פרט-לוין, עו״ד, מפרקת

 ישראוטו בע״מ

 (ח״פ 51-352430-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 10.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את דוד שרעבי, ת״ז 324672500,  לפרק את החברה מרצו

נר 59/2, ירושלים, למפרק החברה. ז  מרח׳ גדעון האו

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
 דוד שרעבי, מפרק

 עז.פו.יועצים בע״מ

 (ח״פ 51-331290-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 4.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את יוסף פולק, מרח׳ הנרקיס  לפרק את החברה מרצו

נה, למפרק החברה. ו  24, כפר י

 נכסי צאן ברזל בע״מ

 (ח״פ 51-053620-4)

 (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 הנ״ל

ום ראשון, 15.10.2006, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח׳  תתכנס בי

ן 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  יגאל ידי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 מרצילו דל-מונטה, מפרק

 רוברט ביליה את דרור חברה לבנין(993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-183030-9)

 (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

ום 17.10.2006, בשעה 15.00, אצל רוברט ביליה  הנ״ל תתכנס בי

ריה 66, חיפה, לשם הגשת דוח סופי  נכסים ובנין בע״מ, שד׳ מו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי  של המפרקת, המראה כי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

ץ, עו״ד, מפרקת  חנה ביליה-הרשקובי

 נפתלי הדפסות משי בע״מ

 (ח״פ 51-344500-7)

 (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

ם פרסום ו ם מי מי ו 30 י ום 21.9.2006, בשעה 11.00, א  תתכנס בי

דעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, מרכז גירון,  הו

 רח׳ ז׳בוטינסקי 5, רעננה, 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

 חררדו טולציינסקי, עו״ד, מפרק

 ח.ש.א נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-165403-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 27.9.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

ין 13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, הו לו  שמרי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי
 אברהם אשר, עו״ד, מפרק

4513 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מ.מ.א.ש. הפצת אלקטרוניקה (992ו) בע״מ

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 2.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אבשלום מנדיאל, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 מעלות 8/12, חולון, למפרק החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אבשלום מנדיאל, מפרק

 מ. גולד השקעות(999ו) בע״מ

 (ח״פ 51-282187-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 20.6.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אבי שץ, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 051119048, מרח׳ תובל 11, רמת גן, 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
, עו״ד, מפרק  אבי שץ

 טופי קופי בע״מ

 (ח״פ 51-343989-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 20.3.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את צבי מזרחי, מרח׳ הסייפן  לפרק את החברה מרצו

 43, 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

, מפרק  צבי מזרחי

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

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הובחו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יוסף פולק, מפרק

 עידן חברה לייזום ולביצוע מפעלים ושרותים בע״מ

 (ח״פ 51-058937-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המני

ום 9.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי

״ד רוני דובר, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 הסורג 2, ירושלים, טל׳ 02-6240242, למפרק החברה.

 רוני דובר, עו״ד, מפרק

 נכסי תעשיה קרית גת(2003) בע״מ

 (ח״פ 51-347989-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המני

ום 9.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי

ן ולמנות את עו״ד רועי סהר, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 רועי סהר, עו״ד, מפרק

 אבנטוס בע״מ

 (ח״פ 51-163053-5)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המני

ום 28.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי

ים, מרח׳ ן ולמנות את רו״ח ישראל חי  לפרק את החברה מרצו

 אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק
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 לטין גרנוליט ופיתוח (997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-247769-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 25.4.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ייל, ת״ז ן ולמנות את רו״ח גד ו  החלטה לפרק את החברה מרצו

ם 11, נתניה, למפרק החברה. יסדי  003312253, מרח׳ המי

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  תביעותי

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

 גד וייל, רו״ח, מפרק

 ד.אפ. יעוץ כלכלי וחשבונאי בע״מ

 (ח״פ 51-172678-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יק דרזי, ת״ז ן ולמנות את רו״ח מי  לפרק את החברה מרצו

שע הצורף 9, באר שבע, למפרק החברה. הו  057850224, מרח׳ י

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

 מייק דרזי, רו״ח, מפרק

 סטודיו 770 קובי קלמנוביץ בע״מ

 (ח״פ 51-092945-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יק דרזי, ת״ז ן ולמנות את רו״ח מי  לפרק את החברה מרצו

שע הצורף 9, באר שבע, למפרק החברה. הו  057850224, מרח׳ י

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
 מייק דרזי, רו״ח, מפרק

 סרינה בע״מ

 (ח״פ 51-315095-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 9.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את יגאל אלטר, ת״ז 054230180,  לפרק את החברה מרצו

הו 1, רמת השרון, למפרק החברה. י י נתנ נ ו  מרח׳ י

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

 יגאל אלטר, מפרק

 רוזנצוויג ושות׳ חברה לנאמנות בע״מ

 (ח״פ 51-250565-2)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 16.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רו״ח רויטל אבירם, ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 ת״ז 054907472, 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, למפרקת הנ״ל, באמצעות פקס 03-7917111, עם  הו

רם, ג-אבי י ו צו נ ז ״ד רו  העתק בדואר רשום לפי המען: משרד עו

 דרך מנחם בגין 52, תל אביב 67137.

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 רויטל אבירם, עו״ד, רו״ח, מפרקת

 הדר - שירותי שיווק ופירסום מקבוצת הבינלאומי
 בע״מ

 (ח״פ 51-304655-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 9.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את דב גולדפריינד, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

ת 23, ראשון לציון, למפרק החברה. די הו  הגבורה הי

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

 דב גולדפריינד, מפרק
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ום 23.4.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן, מרח׳ ו ״ד ערן כהן־צי ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ד השרון, למפרק החברה. רנים 9, הו  האו

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

ן, עו״ד, מפרק ו  ערן כהן-צי

 א.י.א. היעלים בע״מ

 (ח״פ 51-299893-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 30.4.2004, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אבי ארוך, ממושב שקף  לפרק את החברה מרצו

 מס׳ 37, 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

 אבי ארוך, מפרק

) בע״מ 99ו ו  גרינגרטן חברת סחר(

 (ח״פ 51-159566-2)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 26.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח יוסף קרימולובסקי,  לפרק את החברה מרצו

, מרח׳ קרליבך 23,  ת״ז 50227446, אצל רו״ח אליעזר טרנר ושות׳

 תל אביב 67132, 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

 יוסף קרימולובסקי, רו״ח, מפרק

 א.צ.א חשבות בע״מ

 (ח״פ 51-310703-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
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 משה ב. שירותי רכב בע״מ

 (ח״פ 51-358365-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 2.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את משה ביטון, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 057457038, מרח׳ חוגלה 4, להבים, 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

 משה ביטון, מפרק

 י. אלבוים בע״מ

 (ח״פ 51-267047-2)

 (בפירוק מרצון)

ן  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 26.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון.

שי אלבוים, מנהל  י

 זוויות סטודיו דיגיטלי בע״מ

 (ח״פ 51-222741-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 14.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ברוך נתח, מרח׳ אב 4, תל  לפרק את החברה מרצו

יד 052-3443734, למפרק החברה. י  אביב 67627, טל׳ נ

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
 ברוך נתח, מפרק

 דיאקרובט בע״מ

 (ח״פ 51-351793-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ן זייטניצקי, רו״ח, מפרק  שמעו

 ברן מחשוב בע״מ

 (ח״פ 51-112375-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ששון שילה, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 053271011, משד׳ מנחם בגין 5, בית דגן 50200, 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

ן שילה, מפרק  ששו

 ברן בינוי ותשתיות בע״מ

 (ח״פ 51-192406-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ששון שילה, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 053271011, משד׳ מנחם בגין 5, בית דגן 50200, 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
ן שילה, מפרק  ששו

 מגדלים באויר בע״מ

 (ח״פ 51-301206-2)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 13.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ששון שילה, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 053271011, משד׳ מנחם בגין 5, בית דגן 50200, למפרק החברה.

ום 9.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד שלמה בן  החלטה לפרק את החברה מרצו

ם 15, ראש פינה, טל׳ 04-6938945, למפרק תי י נת הז  אבי, משכו

 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

 שלמה בן אבי, עו״ד, מפרק

 הרקו יעוץ עסקי בע״מ

 (ח״פ 51-193170-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 12.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

הו קורן, ת״ז רמי ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

זורוב 1א, חיפה, למפרק החברה.  054549563, מרח׳ ארלו

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

הו קורן, מפרק רמי  י

 בית מרקחת הרצליה (א.ר.) בע״מ

 (ח״פ 51-286328-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 19.7.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

רית אלפרן, ת״ז ן ולמנות את או  החלטה לפרק את החברה מרצו

הו 6, תל אביב, למפרקת החברה.  052347184, מרח׳ חכים אלי

ן זייטניצקי, רו״ח  שמעו

 בא כוח החברה

 א.ש.כ.נ. חן פרסום בע״מ

 (ח״פ 51-316183-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 25.6.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ז׳יטניצקי, ת״ז ן ולמנות את שמעו  לפרק את החברה מרצו

 051821882, מרח׳ יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

4517 30.7.2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  ילקוט הפרסו



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

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

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ינסדורף, עו״ד, מפרקת  רינה גרגי-הי

 א ד א חברה לשווק מוצרים לחי ולצומח בע״מ

 (ח״פ 51-039642-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 12.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ינסדורף, -הי ן ולמנות את עו״ד רינה גרגי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ בזל 5, ת״ד 3190, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ינסדורף, עו״ד, מפרקת  רינה גרגי-הי

 ״איפקו״ תעשיות פרמצבטיות בינלאומיות בע״מ

 (ח״פ 51-072445-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 11.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ינסדורף, -הי ן ולמנות את עו״ד רינה גרגי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ בזל 5, ת״ד 3190, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ינסדורף, עו״ד, מפרקת  רינה גרגי-הי

 אבניר סוכנות לביטוח (993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-186351-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 11.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד עומר אבניר, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 איתן 42, ניר צבי, 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
 עומר אבניר, עו״ד, מפרק

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ששון שילה, מפרק

 חלקה 6043/369 בע״מ

 (ח״פ 51-027140-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 20.3.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יידנשניר, ת״ז ן ולמנות את אליעזר ז  לפרק את החברה מרצו

 05421706, מרח׳ ז׳בוטינסקי 135, 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

ר זיידנשניר, מפרק  אליעז

 ד.ק.ע. בע״מ

 (ח״פ 51-237829-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 12.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את נחום דניאל, מרח׳ אבן  לפרק את החברה מרצו

 גבירול 154, 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
 נחום דניאל, מפרק

 כמופרם בע״מ

 (ח״פ 51-017231-5)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

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

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

ום 10.7.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ינסדורף, -הי ן ולמנות את עו״ד רינה גרגי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ בזל 5, ת״ד 3190, פתח תקוה, למפרקת החברה.

30,7,2006 , ו ם 5561, הי באב התשס״ מי  4518 ילקוט הפרסו

ם ISSN 0334-3030 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ר 14,20 שקלים חדשי  המחי




