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 ט״ו בכסלו התשם״ז 5603 6 בדצמבר 2006

ד  עמו

ת לשנת לי ת נערת עי י רי  תמעית תקעיב רגיל של עי

 הכספים 2006 811

נים מוסמכים לפי חוק להסדרת הביטחון י קעי ו נ  מי

ים 812 רי בו  בגופים עי

ות לשם שמירה י נים מוסמכים לפי חוק סמכו י קעי ו נ  מי

ר 812 בו  על ביטחון העי

ת 813 ו י ו כ ם זכות מטפחים בספר הז  הודעה בדבר רישו

ר 813 ת בדבר רכישת קרקעות לערכי עיבו דעו  הו

ן והבניה 819 ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ים 833 י ן הרבנ ת בתי הדי דעו  הו

די בית המשפט 837  בקשות לפירוק חברות על י

ר 839 בו ת מאת העי דעו  הו

ד  עמו

י סגן שר 810 ו נ  הודעה על מי

רי כבלים דו י חברה למועעה לשי ו נ  הודעה על מי

ן 810 י י ו רי לו דו  ולשי

ת על העורך למנות שופטים לפי חוק בתי דעו  הו

 המשפט 810

 הודעה על העורך למנות שופט תעבורה 811

ן הארצי  הודעה על העורך למנות שופט לבית הדי

 לעבודה 811

רי ו ן האז רך למנות שופט בית הדי  הודעה על הצו

 לעבודה 811

ות לפי חוק התקשורת (בזק י ו נ ות וחסי י  הענקת סמכו

רים) 811 דו  ושי

נה 811  החלטה לפי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדי



 הודעה על הצורך למנות שופטים

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

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

ע כי יש צורך למנות שבעה שופטים די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

 של בית משפט שלום.

ו -  השופטים שיתמנ

ו בבתי משפט השלום כמפורט להלן: כהנ  (1) י

ן ות חיפה והצפו ז  2 שופטים לבתי משפט השלום במחו

ות תל אביב והמרכז ז  3 שופטים לבתי המשפט השלום במחו

ז הדרום  1 שופט לבתי משפט השלום במחו

ז ירושלים;  1 שופט לבתי משפט השלום במחו

ו נ ו ד י  (2) ימלאו גם תפקיד של שופט בבית משפט מקומי ו

י נ י  בעבירות תעבורה, בתביעות קטנות, נוער ובענ

 משפחה;

ם והערב. י י ו אף בשעות אחר הצהר נ ו ד  (3) י

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

 (חמ 3-60)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופטים

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

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

ש צורך למנות עשרה שופטים ע כי י די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

 של בית משפט שלום.

ו -  השופטים שיתמנ

ו בבתי משפט השלום כמפורט להלן: כהנ  (1) י

ן ז הצפו  2 שופטים לבתי משפט השלום במחו

ז חיפה  2 שופטים לבית משפט השלום במחו

ז תל אביב  4 שופטים לבתי משפט השלום במחו

 1 שופט לבתי משפט השלום (נוער) במחוז תל אביב

 1 שופט לבתי משפט השלום (נוער) במחוז הדרום;

ו נ ו ד י  (2) ימלאו גם תפקיד של שופט בבית משפט מקומי ו

י נ י  בעבירות תעבורה, בתביעות קטנות, נוער ובענ

 משפחה;

ם והערב. י ו אף בשעות אחר הצהרי נ ו ד  (3) י

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

 (חמ 3-60)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופטים

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

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

ע כי יש צורך למנות שני שופטים של די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

 בית משפט שלום לעניני משפחה.

 הודעה על מינוי סגן שר

200 ו א-  לפי חוק הממשלה, התשס״

ם בזה, בהתאם לסעיף 0ו(ב)(7) לחוק־הממשלה, עי די  מו

, 2 , כי בהתאם לסעיף25(א) לחוק-יסוד:הממשלה ו 200 ו  התשס״א-

 מינה שר הביטחון, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה,

 את חבר הכנסת אפרים סנה לתפקיד סגן שר במשרד הביטחון.

ום חי בחשון התשס״ז י נמסרה לכנסת בי ו נ  הודעה על המי

 (30 באוקטובר 2006).

(8 בנובמבר 2006) ז  י״ז בחשון התשס״

 (חמ ו3-328)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 הודעה על מינוי חברה למועצה לשידורי כבלים

 ולשידורי לוויין

ו 982  לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-

ם בזה, כי בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק עי די  מו

נתה הממשלה, , מי ו ו 9 82 ב-  התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״

ת שר התקשורת, את חנה קובל לחברה במועצה ע צ  לפי ה

ן, כנציגת ציבור על פי המלצת י י ו רי לו דו  לשידורי כבלים ולשי

.  מרכז השלטון המקומי

(8 בנובמבר 2006) ז  י״ג בחשון התשס״

( 3 - ו  (חמ 990

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

, עמי 224; התשס״א, עמי  1 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשמ״ו

.530 

 הודעה על הצורך למנות שופטים

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

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

נה שופטים ע כי יש צורך למנות שמו די , אני מו ו ו 9 84 ד-  התשמ״

. י ז  של בית משפט מחו

ו כדלקמן: כהנ ו י  השופטים שיתמנ

י בחיפה ז  2 שופטים בבית המשפט המחו

י בירושלים ז  2 שופטים בבית המשפט המחו

י בתל אביב ז  3 שופטים בבית המשפט המחו

י בבאר שבע ז  ו שופט בבית המשפט המחו

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

 (חמ 3-60)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 י ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכםלו התשם״ מי  810 ילקוט הפרםו



 הענקת סמכויות וחסינויות

ו 982  לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(ו) לחוק התקשורת (בזק

ן - החוק), אני מעניק ל־2ו0 להל ) ו ו 9 82 ב-  ושידורים), התשמ״

י - ד חו י ן כללי י ו א בעלת רישי  טלקום בע״מ, שהי

יות); ת בפרק ו׳ לחוק(להלן - הסמכו ו י ו ת המנ ו י  (ו) את הסמכו

א לחוק, ו אולם לענין קרקע ציבורית, כהגדרתה בסעיף 7  ו

נה קרקע שבבעלותם ת לגבי דרך שאי ו י לו הסמכו חו  לא י

ימת  או בהחזקתם של המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקי

ת  לישראל, רשות מקומית, לרבות חברה שבשליטת רשו

 מקומית או תאגיד שהוקם על פי חוק;

ת בפרק טי לחוק. ו י ו ת המנ ו י ו נ  (2) את החסי

 כ״ג בחשון התשס״ז(14 בנובמבר 2006)

( 3 - ו  (חמ 723

 אריאל אטיאס

 שר התקשורת

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשס״א, עמי 530.

 החלטה

ו 958 ״ח-  לפי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה, התשי

 [נוסח משולב]

ר למטען בע״מ, ח״פ י י או ו ל וחברת ק.א.ל. - קו אי  הו

ר צו י עצה לי א גוף שהמו י 5 (להלן - החברה) ה ו -073977 -4 

א גוף מבוקר על פי סעיף 9(5) לחוק מבקר וקם, שהי ו  צמחים ושי

(להלן - החוק), ו ו [נוסח משולב] 958 ״ח-  המדינה, התשי

נה, ום 28 בספטמבר 980ו החליטה מבקר המדי ל ובי אי הו  ו

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 9(7) לחוק, להפעיל את ביקורת

נה על פעולותיה של החברה;  המדי

י תפקידי כנציב לו ל והדבר נראה לי דרוש לצורך מי אי הו  ו

נות הציבור;  תלו

 אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(2) לחוק, להחיל

נות ו - בירור תלו נ י עי בחוק, שענ  על החברה את הפרק השבי

 הציבור.

 חי בחשון התשס״ז(30 באוקטובר 2006)

 (חמ 3-463)

 מיכה לינדנשטראוס

נה  מבקר המדי

ר בו נות הצי ג תלו נצי  ו

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית לשנת

 הכספים 2006

ות רי  לפי פקודת העי

ו (להלן - הפקודה), ת ו י ר  בהתאם לסעיף 209 לפקודת העי

ע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו־207 לפקודה די  אני מו

ית נצרת עילית רי , אישרתי תקציב רגיל של עי 2  שהועברה אלי

תו להלן:  לשנת התקציב 2006 שתמצי

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. ני מדי  1 די

 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

ני משפחה ו בבתי המשפט לעני כהנ ו י  השופטים שיתמנ

ז הדרום. ז המרכז ובמחו  במחו

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

 (חמ 3-60)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה

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

 ולפי פקודת התעבורה

, וסעיף ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לפקודת התעבורה

, אני 2 ו 984 ד-  7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

ע כי יש צורך למנות שופט תעבורה אחד, בבתי משפט די  מו

ז תל אביב.  השלום לתעבורה במחו

ם והערב. י ן אף בשעות אחרי הצהרי  השופט שיתמנה ידו

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

 (חמ 3-60)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. ני מדי  1 די

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופט לבית הדין

 הארצי לעבודה

ו ן לעבודה, התשכ״ט-969  לפי חוק בית הדי

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

, ו ו 969 ן לעבודה, התשכ״ט-  בהתאם לסעיף 4 לחוק בית הדי

, 2 ו 984 ד-  ולסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

ן הארצי ע כי יש צורך למנות שופט אחד לבית הדי די  אני מו

 לעבודה.

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

(3 - ו  (חמ 563

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על הצורך למנות שופט לבית הדין

 האזורי לעבודה

ו ן לעבודה, התשכ״ט-969  לפי חוק בית הדי

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

, ו ו 969 ן לעבודה, התשכ״ט-  בהתאם לסעיף 4 לחוק בית הדי

, 2 ו 984 ד-  ולסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

רי ו ן האז ע כי יש צורך למנות שופט אחד לבית הדי די  אני מו

 לעבודה בנצרת.

(6 בנובמבר 2006) ז  ט״ו בחשון התשס״

(3 - ו  (חמ 563

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

811 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכםלו התשם״ מי  ילקוט הפרםו



 בשקלים חדשים

18,350,000 

191,145,000 

5,000,000 

196,145,000 

ת ו א צ ו ה  צד ה

ת בארנונה  הנחו

י גירעון נצבר ת לכיסו ו א צ ו  ה

 סך הכל הוצאות בלא מותנה

צאה מותנה  הו

 סך הכל הוצאות כולל מותנה

 די בתשרי התשס״ז(26 בספטמבר 2006)

 (חמ 3-360)

 רם בלינקוב

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 מינוי קצינים מוסמכים

ו 998 ״ח- ים, התשנ ן בגופים ציבורי  לפי חוק להסדרת הביטחו

ן בגופים  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק להסדרת הביטחו

ני ו (להלן - החוק), אני ממנה את קצי ו 9 98 ח- ״  ציבוריים, התשנ

 המשטרה שלהלן, לקצינים מוסמכים לענין החוק:

;  (ו) ראש מחלקת מעברים במטה הארצי

 (2) ראש מדור ביטחון מעברים במחלקת מעברים במטה

;  הארצי

 (3) ראש מדור ביטחון מעברים במחלקת אבטחה במטה

;  הארצי

 (4) ראש מדור מניעת הברחת אמצעי לחימה במחלקת מעברים

.  במטה הארצי

(29 באוקטובר 2006)  זי בחשון התשס״ז

 (חמ 3-2948)

 משה קראדי, רב ניצב

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 ם״ח התשנ״ח, עמי 348.

 מינוי קצינים מוסמכים

ות לשם שמירה על ביטחון הציבור, י  לפי חוק סמכו

 התשס״ה-2005

ות לשם שמירה על י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק סמכו

ו (להלן - החוק), אני ממנה את  ביטחון הציבור, התשס״ה-2005

ני המשטרה שלהלן, לקצינים מוסמכים לענין החוק:  קצי

;  (ו) ראש מחלקת מעברים במטה הארצי

 (2) ראש מדור ביטחון מעברים במחלקת מעברים במטה

;  הארצי

 (3) ראש מדור ביטחון מעברים במחלקת אבטחה במטה

;  הארצי

 (4) ראש מדור מניעת הברחת אמצעי לחימה במחלקת מעברים

.  במטה הארצי

(29 באוקטובר 2006)  זי בחשון התשס״ז

 (חמ 3-3595)

 משה קראדי, רב ניצב

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 1 ס״ח התשס״ה, עמי 758.

 בשקלים חדשים

79,500,000 

500,000 

 95,000ו,4

 000,ו2,33

20,497,000 

107,023,000 

 000,ו8,99ו

26,734,000 

875,000 

 7,372,000ו

 800,000,ו

65,772,000 

172,795,000 

18,350,000 

191,145,000 

5,000,000 

196,145,000 

 בשקלים חדשים

 5,000ו9,ו4

37,984,000 

79,899,000 

14,803,000 

21,334,000 

36,137,000 

8,546,000 

31,990,000 

40,536,000 

1,000,000 

14,273,000 

15,273,000 

950,000 

172,795,000 

 צד ההכנסות

 ארנונה כללית

ם  מפעל המי

נוך ת חי ו  עצמי

וחה ת רו ו  עצמי

ת אחר ו  עצמי

 סך הכל עצמיות

וך נ  תקבולים ממשרד החי

וחה  תקבולים ממשרד הרו

ים אחרים  תקבולים ממשלתי

זון  מענק כללי לאי

 מענקים אחרים ממשרד הפנים

 סך הכל תקבולי ממשלה

 תקבולים אחרים

 הכנסות ח״פ ובגין שנים קודמות

 סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה

 וכיסוי גירעון נצבר

ת בארנונה  הנחו

י גירעון נצבר  הכנסה לכיסו

ת ת בשנים הבאו י ממקורות הרשו  כיסו

 סך הכל הכנסות בלא מותנה

 הכנסה מותנה

 סך הכל הכנסות כולל מותנה

ת ו א צ ו ה  צד ה

 שכר כללי

 פעולות כלליות

ם  מפעל המי

 סך הכל כלליות

נוך  שכר עובדי חי

נוך  פעולות חי

 סך הכל חינוך

וחה  שכר עובדי רו

וחה  פעולות רו

 סך הכל רווחה

ם וביוב ות מי  פירעון מלו

ות אחר  פירעון מלו

 סך הכל פירעון מלוות

ן מו ת מי ו א צ ו  ה

ת ח״פ ובגין שנים קודמות ו א צ ו  ה

 סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה

 וכיסוי גירעון נצבר

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכםלו התשם״ מי  812 ילקוט הפרםו



ית רי עדה בעי ו ית מופקד במשרדי הו  העתק תשריט התכנ

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

 הרגילות.

(7 בנובמבר 2006) ז  ט״ז בחשון התשס״

 (חמ 2—3)

 אורי לופוליאנסקי

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

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

רה  מסי תא/3264 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5471, התשס״ו, עמי 924, מוסרת

פו (להלן - י ב- ועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אבי  בזה הו

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

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

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

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

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

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 7085, ח״ח 152, בשטח 16 מ״ר מתוך שטח כולל של

 444 מ״ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

 אדום.

ון ועדה, שדי בן גורי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

, וכל פו י ב-  68, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־אבי

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

 כ״ג בחשון התשס״ז (14 בנובמבר 2006)

 (חמ 2—3)

 רון חולדאי

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

פו י ב-  לתכנון ולבניה תל־אבי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

ו ג-973  לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״

דיעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק זכות מטפחים של  אני מו

ת, זכות ו י כו , כי רשמתי בספר הז ו ו 973 - ג  זני צמחים, התשל״

 מטפחים כמפורט להלן:

 מסי הרישום: 2697.

 מסי הבקשה: 3638/04.

, גדרה 70750.  שם המבקש: אגרידרה בע״מ, ת״ד 03ו

, גדרה 70750.  שם המטפח: אגרידרה בע״מ, ת״ד 03ו

ה ערבה סאנריי. י ו ל והזן: חמניה מצ דו  הגי

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 (חמ 3-3595)

 מיכל סגן-כהן

 רשם זכות מטפחים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272.

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

י מסי ו נ שי , ו 583 , ובהתאם לתכנית מסי ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

 70/ו לתכנית בנין ערים מסי 33 - ביטול חלק מדרך ציבורית

 מאושרת והרחבת דרך מאושרת על חשבון פס ירק ציבורי

דעה ובל (להלן - התכנית), שהו  ברחי הנטקה בשכי קרית הי

רה פורסמה בילקוט הפרסומים 708ו, התשל״א, עמי  בדבר אישו

רושלים מית לתכנון ולבניה י עדה המקו ו  334ו, מוסרת בזה הו

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

דעה כי הקרקע המתוארת , הו 2  (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

עדה ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  בתוספת דרושה לו

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 ירושלים, שכי קרית היובל, רחי הנטקה - גוש 30399, ח״ח

 43, 44; גוש 30408, ח״ח 159, 161, בשטח של 24,852 מ״ר (בקירוב);

יעוד: דרך, לפי המסומן בצבעים חול, אדום, בתשריט תכנית  הי

 1583 המאושרת.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

813 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



ית מסי מאא/145, שהודעה בדבר  התש״ן, עמי 3068 ותכנ

רה פורסמה בילקוט הפרסומים 3691, התשמ״ט, עמי 3981  אישו

רה פורסמה  ולתכנית מסי מאא/145/1, שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 4175, התשנ״ד, עמי 1166 להלן — התכניות),

ר ו ז א דה- הו י ־ ר מית לתכנון ולבניה או ועדה המקו  מוסרת בזה הו

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

, הודעה כי הקרקע המתוארת  (רכישה לצרכי ציבור), 21943

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

יבת נה חי ו של סעיף 20 לפקודה אי תי ראו  סבורה כי בגלל הו

ם בשל רכישת הקרקע האמורה. י י ו צ  בתשלום פי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

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

 הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה

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

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

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

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

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

יגרם סבל. ת בטענה כי י מכו ת התו ו  ראי

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

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 7215, ח״ח 96 (לשעבר ח״ח 26), בשטח של 1,579 מ״ר;

יעוד: חניה.  הי

ר ית או רי ועדה בעי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

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

 וי באלול התשס״ו (30 באוגוסט 2006)

 (חמ 2—3)

 שלומית דוטן

עדה המקומית ו ושבת ראש הו  י

ר ו ז א דה- הו י ־ ר  לתכנון ולבניה או

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מסי רצ/165/א  והבניה, התשכ״ה—11965

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

עדה ו  הפרסומים 1208, התשכ״ה, עמי 2569, מוסרת בזה הו

ן (להלן — הוועדה), ו ן לצי  המקומית לתכנון ולבניה ראשו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943

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

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

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

רה דעה בדבר אישו  מק/91 (282ב) (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5468, התשס״ו, עמי 801, מוסרת

ו (להלן — הוועדה), נ ועדה המקומית לתכנון ולבניה או  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

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

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

, גוש 6490 - ו נ  קרית או

 חלקי חלקה שטח רשום במ״ר שטח הפקעה במ״ר

760 6,503 433 

973 7,263 434 

 435 4,684 ו93

,ו  436 4,443 09ו

יעוד: דרך.  הי

, נו ועדה המקומית או ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

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

 לי בתשרי התשס״ז (22 באוקטובר 2006)

 (חמ 2—3)

 דוד בריל

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

ו נ  לתכנון ולבניה או

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

, ובהתאם לתכנית מיתאר מאא/134,  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה בילקוט הפרסומים 3773, דעה בדבר אישו  שהו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  814 ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מסי רצ/20/1/א  והבניה, התשכ״ה—11965

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

עדה ו  הפרסומים 4112, התשנ״ג, עמי 2786, מוסרת בזה הו

ן (להלן — הוועדה), ו ן לצי  המקומית לתכנון ולבניה ראשו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943

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

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

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

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 3940, חלקה 26 בשלמותה.

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

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

 יי בחשון התשס״ז (1 בנובמבר 2006)

 (חמ 2—3)

צן י  מאיר נ

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

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

רה פורסמה בילקוט  מסי אל/מק/6/195ו, שהודעה בדבר אישו

 הפרסומים 5578, התשס״ו, עמי 4990, ובהתאם לתכנית מיתאר

רה פורסמה  מקומית מסי אל/מק/12/6/195, שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמי 123 (להלן - התכניות),

ועדה המקומית לתכנון ולבניה אלעד (להלן -  מוסרת בזה הו

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

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

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

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 3935, ח״ח 43, 109, 110.

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

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

 יי בחשון התשס״ז (1 בנובמבר 2006)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן והבניה,  בתוקףסמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי רצ/1/110  התשכ״ה—11965

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

ועדה  הפרסומים 1493, התשכ״ט, עמי 478, מוסרת בזה הו

ן (להלן — הוועדה), ו ן לצי מית לתכנון ולבניה ראשו  המקו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

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

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 3932, ח״ח 53, 54, 56, 161.

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

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

 טי בחשון התשס״ז (31 באוקטובר 2006)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

815 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



עדה המקומית לתכנון ו  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

ין ן רשאי לעי י י נ  ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173, וכל מעו

 בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ג בתשרי התשס״ז (15 באוקטובר 2006)

 (חמ 2—3)

 סיאח חמוד

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  590 (להלן - התכנית), שהו

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 845, התשכ״א, עמי 296ו, מצהי

ועדה), פו (להלן - הו י ב-  המקומית לתכנון ולבניה תל־אבי

 בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר  943ו

7 לפקודה בילקוט - דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ה לקניינה הגמור  הפרסומים 4893, התש״ס, עמי 3937, תהי

ו דעה ז ם פרסום הו ו פו מי י ב- ית תל־אבי רי  והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 6972 -

 שטח להפקעה

 במ״ר

 שטח החלקה

 חלקה במ״ר

 50 25ו בשלמות

 52 272 בשלמות

 53 266 בשלמות

 57 (ח״ח) 30ו 23ו (בקירוב)

 58 (ח״ח) 44ו 35ו (בקירוב)

 בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

 אדום.

ן 68, ו ועדה, שדי בן גורי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

ן י י נ פו וכל מעו י ב-  ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־אבי

 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ג בחשון התשס״ז (14 בנובמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 רון חולדאי

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

פו י ב-  לתכנון ולבניה תל־אבי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 5758, ח״ח 12, 13; גוש 5758, חלקה 67.

ועדה המקומית באלעד, ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

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

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 (חמ 2—3)

 צביקה כהן

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אלעד

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

, ובהתאם לתכנית מסי ג/10708  והבניה, התשכ״ה—11965

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

ועדה  הפרסומים 5147, התשס״ג, עמי 1162, מוסרת בזה הו

 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן — הוועדה), בהתאם

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

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

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

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

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

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

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

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

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

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

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו ועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה כי הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

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

ד את החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

 גוש 19353, ח״ח 33-29, 43-40, 49-45; גוש 9354ו, ח״ח ו.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  816 ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

, ובהתאם לתכנית מסי כ/50ו (להלן - ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

רה פורסמה בילקוט הפרסומים דעה בדבר אישו  התכנית), שהו

עדה המקומית לתכנון ו רה בזה הו  2595, התש״ם, עמי 760, מצהי

ועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת  ולבניה קרית אתא (להלן - הו

2 (להלן - הפקודה), כי  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

דעה  הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הו

7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3896, התשנ״א, -  לפי סעיפים 5 ו

ית קרית רי ה לקניינה הגמור והמוחלט של עי  עמי 2938, תהי

ו ברשומות. דעה ז ם פרסום הו ו  אתא מי

 תוספת

ם 10500,  גוש 10507, חלקה 101 בשלמותה (חלק מגושי

(כפי שמסומן רי בו ד: מבנה צי עו י ת 56, 57); הי ו שנ  10256) (ח״ח י

ום 28.12.1982).  בהתאמה בתשריט תרש״צ 2/47/17 שאושר בי

עדה המקומית לתכנון ו  העתק התכנית מופקד במשרדי הו

ן רשאי לעיין בו י י נ  ולבניה קרית אתא, כיכר העיריה, וכל מעו

דה הרגילות.  בשעות העבו

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 יעקב פרץ

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה קרית אתא

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו

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

רה פורסמה  לד/350 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

רה בזה  בילקוט הפרסומים 3643, התשמ״ט, עמי 2488, מצהי

עדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן — הוועדה), ו  הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

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

־7 לפקודה בילקוט דעה לפי סעיפים 5 ו  ביחס אליה פורסמה הו

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 4638, התשנ״ח, עמי 3355, תהי

ם פרסום הודעה זו ברשומות. ו ת לוד מי י י ר  והמוחלט של עי

 תוספת

, 38, מגרש מסי ו 8 ו /  גוש 3962, חלקות 68ו, 69ו, 70ו, ח״ח 3

ד: שטח לבניני ציבור. עו י  375, בשטח של כ־300,ו מ״ר; הי

ן י י נ ועדה, וכל מעו ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות.  רשאי לעי

״א בתשרי התשס״ז (3 באוקטובר 2006)  י

 (חמ 4—3)

 בני רגב

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה לוד

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

רה פורסמה שו דעה בדבר אי  מסי 577ג (להלן - התכנית), שהו

רה בזה , עמי 868, מצהי 2, התשל״ו 8ו  בילקוט הפרסומים ו

פו (להלן - י ב- מית לתכנון ולבניה תל־אבי עדה המקו ו  הו

ועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  הו

2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,  ציבור), 943ו

7 לפקודה - דעה לפי סעיפים 5 ו  אשר ביחס אליה פורסמה הו

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 2762, התשמ״ב, עמי 94ו, תהי

דעה ם פרסום הו ו פו מי י ב- ית תל־אבי רי ר והמוחלט של עי  הגמו

 זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6638, חלקה 440, בשטח של 2,740 מ״ר, בשלמות

 (מקודם ח״ח 225, בגוש 6638) בהתאם לתשריט כשהשטח

 המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

ן ו ועדה, שדי בן גורי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

, וכל פו י ב-  68, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל־אבי

דה הרגילות. ן רשאי לעיין בו בשעות העבו י י נ  מעו

 כ״ג בחשון התשס״ז (14 בנובמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 רון חולדאי

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

פו י ב-  לתכנון ולבניה תל־אבי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

, ובהתאם לתכנית בנין ערים מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  הר/1839 (להלן — התכנית), שהו

רה בזה  בילקוט הפרסומים 4915, התש״ס, עמי 4602, מצהי

עדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (להלן — הוועדה), ו  הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,

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

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 5276, התשס״ד, עמי 2039, תהי

ם פרסום הודעה זו ו ת הרצליה מי י רי  הגמור והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

ימת (כמסומן יעוד: דרך קי  גוש 6519, ח״ח 2, מגרש 331; הי

ז ורחי מתוכנן.  בתכנית); מיקום: רחי המסילה, רחי דב הו

ן י י נ ועדה, וכל מעו ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

 חי בחשון התשס״ז (30 באוקטובר 2006)

 (חמ 4—3)

 יעל גרמן

עדה המקומית ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה הרצליה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

817 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי זמ/589 ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

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

עדה ו רה בזה הו  הפרסומים 5208, התשס״ג, עמי 3532, מצהי

 המקומית לתכנון ולבניה זמורה (להלן - הוועדה), בהתאם
2  לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

7 לפקודה בילקוט - דעה לפי סעיפים 5 ו  אליה פורסמה הו

ה לקניינה הגמור  הפרסומים 5343, התשס״ה, עמי 425, תהי

ו דעה ז ם פרסום הו ו עצה המקומית גדרה מי  והמוחלט של המו

 ברשומות.

 תוספת

33-3, 37-35); גוש 4587,  גוש 4586, ח״ח 322 (לשעבר ח״ח ו

, 39 , 37 , 33 , 3 ו - ו 6 , 3 - ש 4592, ח״ח ו ו ג ; ( ו 4  ח״ח 99 (לשעבר ח״ח 9-

ד: שב״צ, שצ״פ ודרכים. עו י , 5ו; הי , 3ו  43; גוש 0ו47, ח״ח 2ו

עדה המקומית לתכנון ו  העתק התכנית מופקד במשרדי הו

ן רשאי לעיין בו בשעות העבודה י י נ  ולבניה זמורה, וכל מעו

 הרגילות.

 י״ג באלול התשס״ו (6 בספטמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 עמי יפרח

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה זמורה

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

ן ו ו לחוק התכנ 9 0 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו

, ובהתאם לתכנית מסי זב/במ/94, ו ו 9 65 ה-  והבניה, התשכ״

רה פורסמה בילקוט הפרסומים ו429, שו דעה בדבר אי  שהו

דעה בדבר  התשנ״ה, עמי 2563, ותכנית זב/במ/94/ג, שהו

רה פורסמה בילקוט הפרסומים 4773, התשנ״ט, עמי 4248  אישו

עדה המקומית לתכנון ו רה בזה הו  (להלן - התכניות), מצהי

ועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת  ולבניה זבולון (להלן - הו

2 (להלן - הפקודה), כי  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

דעה  הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הו

7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4995, התשס״א, -  לפי סעיפים 5 ו

ת רי ו עצה האז ר והמוחלט של המו ה לקניינה הגמו  עמי 3020, תהי

דעה זו ברשומות. ם פרסום הו ו  זבולון מי

 תוספת

 גוש 10390, ח״ח 6 (לשעבר ח״ח 4); גוש 10391, ח״ח 20,

ת 26, 27,  (לשעבר ח״ח 7); גוש 10465, ח״ח 2, 3, 5 (חלקות חדשו

 28), 7 (לשעבר ח״ח 1); גוש 12429 (לשעבר גוש 10390), ח״ח 68

 (לשעבר ח״ח 4); בהתאם לתשריט ההפקעה.

ת רי ו עדה במועצה האז ו  העתק התכנית מופקד במשרדי הו

דה הרגילות. ן רשאי לעיין בו בשעות העבו י י נ  זבולון וכל מעו

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 שלמה חבר

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה זבולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

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

רה  מסי פת/18/1202 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

רה  פורסמה בילקוט הפרסומים 1636, התש״ל, עמי 2281, מצהי

עדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — ו  בזה הו

 הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

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

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

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 4279, התשנ״ה, עמי 1702, תהי

ם פרסום הודעה ו ת פתח תקוה מי י י ר  הגמור והמוחלט של עי

 זו ברשומות.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש ו638, ח״ח 83, בשטח של 26ו מ״ר;

יעוד: דרך.  הי

ועדה המקומית ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

ן בו בשעות י ן רשאי לעי י י נ ית פתח תקוה, וכל מעו רי  בעי

 העבודה הרגילות.

 לי בתשרי התשס״ז (22 באוקטובר 2006)

 (חמ 4—3)

 יצחק אוחיון

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

, ובהתאם לתכנית מסי רצ/24/1  והבניה, התשכ״ה—11965

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

ועדה רה בזה הו  הפרסומים 4045, התשנ״ג, עמי 11, מצהי

ן (להלן — הוועדה), ו  המקומית לתכנון ולבניה ראשון לצי

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

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

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

ה לקניינה הגמור  הפרסומים 4089, התשנ״ג, עמי 1879, תהי

ם פרסום הודעה זו ו ן מי ו ת ראשון לצי י י ר  והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

 גוש 6288, חלקות 228 עד ו23 (לשעבר ח״ח 27).

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

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

 כ״ה בתשרי התשס״ז (17 באוקטובר 2006)

 (חמ 4—3)

 מאיר ניצן

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  818 ילקוט הפרסו



 תיקון טעות

 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3956,

 התשנ״ב, עמי 1245, ותוקנה בילקוט הפרסומים 3970, התשנ״ב,

 עמי 2014, לענין תכנית מיתאר מקומית מסי פת/519, במקום

 התוספת צריך להיות:

 ״תוספת

ה חלק מחלקה 74ו ו  חטיבת קרקע בשטח של 559 מ״ר המהו

 בגוש 6400, פתח תקוה.״

 (חמ 2—3)

ן ו  יצחק אוחי

ועדה המקומית שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים
רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י מסי 1/99 לתכנית 2668. ו נ  מסי מק/6460״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ראס

 אל עמוד, השטח שבין קואורדינטות אורך 173.310—173.360

 לבין קואורדינטות רוחב 130.470—130.520; גוש 29988, חלקה

.12 

י בנין חדשים. ו י בנין וקביעת קו ו י קו ו נ  מטרת התכנית: שי

ית פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת התכנ

 4844, התש״ס, עמי 2321.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  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

רים פתוחים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 יהושע פולק

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

 מחוז תל אביב
ו פ י - ב י ב א - ל  מרחב תכנון מקומי ת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י מסי 14 לשנת 2005 של ו נ  מק/3634 — רחי הירקון 110״, שי

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

ה. י י ו נ  על שי

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

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

רה  159/101/02/4 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו

רה  פורסמה בילקוט הפרסומים 5452, התשנ״ב, עמי 238, מצהי

ועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון (להלן —  בזה הו

 הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

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

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

ה לקניינה  בילקוט הפרסומים 5578, התשס״ו, עמי 4985, תהי

ם פרסום הודעה זו ו ת אשקלון מי י רי  הגמור והמוחלט של עי

 ברשומות.

 תוספת

 שכי שמשון, רחי דיבולט - גוש 962ו, ח״ח 09ו; מגרש מסי ו;

ד: שטח לבניני ציבור. עו י  הי

ית רי ועדה בעי ית מופקד במשרדי הו  העתק תשריט התכנ

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

 הרגילות.

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 (חמ 4—3)

 רוני מהצרי

ועדה המקומית ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה אשקלון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

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

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

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

 מסי ג/851 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

רה בזה , עמי 1453, מצהי  בילקוט הפרסומים 3305, התשמ״ו

עדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה (להלן — הוועדה), ו  הו

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),

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

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

ינה הגמור ה לקני  הפרסומים 5538, התשס״ו, עמי 3566, תהי

ם פרסום הודעה זו ברשומות. ו ת נהריה מי י רי  והמוחלט של עי

 תוספת

ד: דרך. עו י , חלקה 70, בשטח של כ־342 מ״ר; הי ו 8 ו 7  גוש ו

ית נהריה, רי עדה בעי ו ית מופקד במשרדי הו  העתק התכנ

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

 כ״ו בתשרי התשס״ז (18 באוקטובר 2006)

 (חמ 4—3)

 דוד קדוש

ושב ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה נהריה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

819 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



י לתכנית מפורטת נו  (1) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/131״,שי

 תממ 175א ותממ 341.

, רחי נו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 ההדר 14 — גוש 6490, חלקה 341.

י גובה מפלס הכניסה מ־1.20 מי ו נ  מטרת התכנית: א) שי

ר הכביש עקב מצב קיים; ר הכביש ל־1.50 מי מצי  מצי

א י גובה שי ו נ י קו בנין מערבי עקב מצב קיים; ג) שי ו נ  ב) שי

 הגג מ־9 מי ממפלס הכניסה ל־9.47 מי ממפלס הכניסה

ות הבניה. י כו י בז ו נ ן שי  עקב מצב קיים; ד) אי

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

 12.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5532, התשס״ו, עמי 3350.

י לתכנית מיתאר ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/143״, שי

 תממ 281.

ו — גוש נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 6370, חלקות 61, 65; מגרשים 604, 701 לפי תכנית תממ

.281 

ם שי מו תרו השי ו  מטרת התכנית: בחלקה 65 (מגרש 604) י

ם לרווחה, נופש, טיול, משחקי ילדים, שי מו  האלה: שי

ם תי רו ת תת־קרקעיות, שי ו ר ולתשתי בו  מעבר לכלל הצי

ות ומיתקנים טכניים, ת על־קרקעי ו  וכדי, נוסף על כך תשתי

 לרבות מיתקני תקשורת; ב) מתן אפשרות להעברת שטח

 עיקרי בהיקף של 60 מ״ר מחלקה 71 (שטח למפעל מים)

ים רי פתוח) בעבור מיתקנים טכני  לחלקה 65 (שטח ציבו

 ומיתקני תקשורת.

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

 9.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס״ו, עמי 4148.

ת נמצאות במשרדי הועדה המקומית רו ת האמו ו י  התכנ

, טלי 5311245— נו , רחי סוקולוב 13, קרית או נו  לתכנון ולבניה או

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  03, וכן במשרדי הועדה המחו

 תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טלי 7632573—03, וכל

רים ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)  י

 דוד בריל

ושב ראש הועדה המקומית  י

ו נ  לתכנון ולבניה או

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון י ז ר ובמשרדי הועדה המחו ו יהודה—אז ר־  ולבניה או

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי  ולבניה מחו

י מסי 1 לתכנית מפורטת מאא/במ/26. ו נ  מאא/מק/2014״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור, רחי משה שרת

 פינת רחי יצחק שפרינצק — גוש 6002, חלקות 24, 25, 70.

 מטרת התכנית: א) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית

 בת־תוקף לצורכי ציבור לצורך שביל הולכי רגל עם זיקת

 הנאה. התכנית מסדירה מצב קיים, מתן זכות מעבר ודרך גישה

 לכלי רכב לטובת מגרש לשב״צ מסי 2 ולחלקה 66; ב) הפקעת

אי המאושר ו ם לצורכי ציבור: הרחבת דרך בתו עדי ו  שטחים המי

י בנין. ו  בתכנית בת־תוקף; ג) קביעת קו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי

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

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

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

ות ר החז פו זוק המגורים באזור ושי  מטרת התכנית: חי

ץ הבנין פו  הסביבתית ברחוב הירקון כל זאת על ידי: א) שי

שי מגורים מו ים לשי ים והכשרת כל קומות המבנה הקי  הקי

 ומסחר בקומת הקרקע, מגורים בקומות האחרות והוספת חדרי

ה; ב) קביעת י י ו נ אה לגג, בהתאם לתכנית גי גגות על שי צי  י

ת בקומת הקרקע; ג) קביעת ו י ו ד 2 חנ עו  צפיפות ל־25 יח״ד ו

נימלי צע ליח״ד 53 מ״ר שטח עיקרי, ושטח דירה מי  שטח ממו

י הבנין במגרש ו  לא יפחת מ־35 מ״ר שטח עיקרי; ד) קביעת קו

מים בפועל. י י הבניה הקי ו  לפי קו

ית פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת התכנ

 5547, התשס״ו, עמי 3985.

ית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שדי בן  התכנ

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

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

 י״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)

 דורון ספיר

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

ו נ  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז ו ובמשרדי הועדה המחו נ  ולבניה או

י ו נ  תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/153״, שי

ות מיתאר תממ 114, תממ 192. י  לתכנ

, רחי שטרן נו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 14—62, 17—101 — גוש 6497, חלקות 322—341, 348—367, 373—

.421—400 ,394 

י ו י בנין באזור מגורים אי, קו ו  מטרת התכנית: א) קביעת קו

י בנין ו ; ב) קביעת קו י ו נ ו כמסומן בתרשים אופן הבי י ה  הבנין י

ית חצרות משק על קו בנין 0 מי לכל  לחצרות משק, תותר בני

ית ולשביל המשותף ת בניה לגדרות לחז ראו  הצדדים; ג) מתן הו

ת מהנדס הועדה. ו  לפי הנחי

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת 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  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

ו נ  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  820 ילקוט הפרסו



 מטרת התכנית: א) תוספת 3 דירות גג בקומה הי חלקית

 במקומם של 6 חדרי הגג המותרים, ללא תוספת שטחים

ים מקומות הבנין לדירות וד שטחים עיקרי י  עיקריים; ב) נ

ם למתן היתר. י ותנאי נו ת בי ראו  הגג; ג) קביעת הו

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

 9.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5562, התשס״ו.

ת נמצאות במשרדי הועדה המקומית רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, ובמשרדי

ז תל אביב, דרך מנחם ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  בגין 125, קרית הממשלה, תל אביב, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)  י

 ישכר פרנקנטהל

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחו

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק/  מחו

י לתכנית הר/מק/2124. ו נ  2124/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה — גוש 6534,

 חלקה 11.

 מטרת התכנית: תיקון טעות בתכנית הר/מק/2124 בדבר

רות מעל פני הקרקע.  קביעת שטחי שי

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה.

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. בדות שעליהן הי  העו

 כ״ג בתשרי התשס״ז (15 באוקטובר 2006)

 יעל גרמן

ושבת ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה הרצליה

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק

ר ״תכנית שו ן והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי  התכנו

י לתכנית רג/340 על כל ו נ  מפורטת מסי מק/1374״, שי

ניה, ולתכנית רג/753, ובהתאם לתכנית רג/מק/  תיקו

 340/ג/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רחי

ן י 5 — גוש 6142, חלקה 210; גבולות התכנית: מצפו נ  שמעו

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

 המקומית לתכנון ולבניה אזור, רחי יצחק שדה 18, אזור, עם

ר, רחי ו ר־יהודה—אז  העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה או

ר יהודה, טלי 5388108—03, העתק נוסף הו סעדון 122, או  אלי

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

 שדי מנחם בגין 125, קרית הממשלה החדשה, תל אביב.

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. בדות שעליהן הי  העו

ני 2006) ו ו (25 בי  כ״ט בסיון התשס״

 שלומית דוטן

ושבת ראש הועדה המרחבית  י

ר ו יהודה—אז ר־  לתכנון ולבניה או

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/3020״, שי

ות מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית מפורטת י  לתכנ

 בב/158/א, ולתכנית מיתאר מקומית בב/מק/105/פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי

 צירלסון 13 — גוש 6192, חלקה 589.

ור למגרש, מעל ת די דו חי  מטרת התכנית: א) תוספת 2 י

ור ת די דו חי ת (כולל 2 י ר המותרו ו ת הדי דו חי  ל־14 י

ור במגרש, ת די דו חי שרו במסגרת הקלה), סך הכל 16 י או  שי

 ללא תוספת שטחים עיקריים; ב) קביעת תנאים למתן

 היתר.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 15.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס״ו.

י ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/3021״, שי

ות מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית י  לתכנ

 בב/במ/1—/414/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי הרב

 יעקב לנדא 12 — גוש 6188, ח״ח 5 (תת־חלקה 3101).

 מטרת התכנית: א) תוספת 2 יח״ד (דירות גג) בקומה וי

צול השטח די ני  חלקית, ללא תוספת שטחים עיקריים, על י

וד שטחים י  העיקרי של 4 חדרי הגג המאושרים; ב) נ

ראות ים מקומות הבנין לדירות הגג; ג) קביעת הו  עיקרי

ם למתן היתר. י ותנאי ו נ  בי

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 18.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס״ו.

י ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/מק/3024״, שי

ות מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית י  לתכנ

 בב/63/א, ולתכנית מיתאר מקומית בב/מק/105/פ.

ואל 17  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי י

 — גוש 6122, חלקה 1119.

821 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



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

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

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

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

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

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

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006)  י

 חיים אביטן

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

י בנין בראס ו י קו ו נ  חיפה מופקדת ״תכנית מסי זב/מק/216, שי

י לתכנית ג/1101 — תכנית המיתאר של ראס עלי. ו נ  עלי״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ראס עלי — גוש

 10369, ח״ח 30.

י הבנין הקבועים בתכנית לפי ו י בקו ו נ  מטרת התכנית: שי

ים כדי להסדיר היתר בניה לבית מגורים.  המצב הקי

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי י דשי  התנגדות בתוך חו

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה זבולון, דואר כפר המכבי 30030, טלי 8478111—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. בדות שעליהן הי  העו

 י״ד בחשון התשס״ז (5 בנובמבר 2006)

 שלמה חבר

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה זבולון

רדות הכרמל מי מו  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון י ז רדות הכרמל ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה מו

ז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מכ/  ולבניה מחו

ות י י לתכנ ו נ  מק/374ו, לב נשר מבנה מסחרי במרכז נשר״, שי

 מכ/374, מכ/מק/374ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, דרך השלום 28

 (לב נשר מבנה מסחרי במרכז נשר) — גוש 11232, חלקות 3, 4, 7,

 67, 69, 82, 84; מגרש 3.

י קו בנין צדי (מערבי) מ־3.6 מי עד ו נ  מטרת התכנית: שי

 0 מי בקיר ללא פתחים.

, ממזרח — חלקה י נ  — חלקה 209 בגוש 6142, מדרום — רחי שמעו

 211 בגוש 6142, ממערב — רחי גבעתי.

י נ ון רחי שמעו ו י קו בנין קדמי לכי ו נ  מטרת התכנית: שי

 מ־5 מי ל־2.8 מי.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 26.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3523.

ית האמורה נמצאות במשרדי הועדה המקומית  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.

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 צבי בר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י קו בנין בחלקה 81 בגוש 10862 בהדר ו נ  מסי חפ/מק/2215, שי

י לתכנית חפ/61. ו נ  הכרמל״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכי הדר

ם 29 — גוש שומה 10862, חלקה 81. רושלי  הכרמל, רחי י

ית י בנין במטרה לאפשר בני ו י קו ו נ  מטרת התכנית: שי

ת ולהתאים את קו הבנין לבניה ו י נ ו צ  מדרגות חירום חי

 הקיימת.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 10.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה, עמי 2603.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

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

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

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

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 י״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)

ונה יהב  י

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

 חד/מק/900טז״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה — גוש 10016,

 חלקה 273 בשלמותה.

; ב) הגדלת י בנין צדי ואחורי ו י קו ו נ  מטרת התכנית: א) שי

נוער בלבד, ם ו ש פעילות פנאי של ילדי מו  תכסית קרקע; ג) שי

חות קלות. ם מתנפחים ומכירת ארו עי  הכוללת צעצו

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  822 ילקוט הפרסו



י לתכנית מ/105/א. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי מ/מק/95״, שי

ן עירון — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עי

 12226, חלקה 36 בשלמותה.

י מיקום שטח מגורים אי ושטח חקלאי ו נ  מטרת התכנית: שי

 בתחום הנחלה ללא תוספת שטחים.

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

 19.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ו, עמי 26.

ת נמצאות במשרדי הועדה המקומית רו ת האמו ו י  התכנ

רי מנשה, ד״נ חפר, ו  לתכנון ולבניה מנשה—אלונה, מרכז אז

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6177307—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז חיפה, קרית הממשלה, חיפה, טלי 8616222—04, וכל  מחו

רים ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ה נ ו אל  מרחב תכנון מקומי מנשה-

 הודעה בדבר אישור שינוי לתקנון

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

י לתקנון מסי מ/ נו ר ״שי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות מ/193/א(במ), מ/מק/34. י י לתכנ ו נ  מק/91״, שי

ר — גוש 8798,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מאו

 חלקות 3, 5 בשלמותם, ח״ח 1, 2; גוש 8799, ח״ח 6; גוש 8801,

 חלקות 1—5 בשלמותם.

י בנין למבני עזר ו ראות בדבר קו י הו ו נ  מטרת התכנית: שי

 מסוג חניה מקורה ומחסן בשטחי מגורים.

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

 12.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3525.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

רי מנשה, ד״נ חפר, טלי ו  לתכנון ולבניה מנשה—אלונה, מרכז אז

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  6177307—04, ובמשרדי הועדה המחו

 חיפה, קרית הממשלה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 8616222—

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

רים פתוחים לקהל.  האמו

 כ״ה בחשון התשס״ז (16 בנובמבר 2006)

 אילן שדה

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה מנשה—אלונה

מי עירון  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית

דעה על דבר הפקדתה  מיתאר מקומית מסי ענ/מק/696״, שהו

ן והבניה, התשכ״ה—1965,  בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

ום 13.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5201, נים בי  פורסמה בעיתו

 התשס״ג, עמי 3207.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלגרבייה —

 גוש 8764, חלקה 42 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) חלוקה חדשה של חלקה 42 בגוש 8764;

נים י בקו בנין בדבר בני ו נ ; ג) שי נימלי י גודל מגרש מי ו נ  ב) שי

ימים. נים קי י בני רת בסיס חוקי לרישו צי ימים; ד) י  קי

ין בתכנית, במשרדי הועדה ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

 המקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה, טלי 6351789—04,

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

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

 חיפה 33093, טלי 8676296/7—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. בדות שעליהן הי  העו

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 יואל מוזס

ושב ראש הועדה המקומית  י

רדות הכרמל  לתכנון ולבניה מו

ה נ ו אל  מרחב תכנון מקומי מנשה-

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית ג/1050. ו נ  מ/מק/108״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין איסהלה —

 גוש 20364, ח״ח 19; מגרשים 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/40,

 19/41, 19/42, 19/43, 19/44 בשלמותם.

י קו ו נ  מטרת התכנית: א) חלוקה בהסכמת בעלים; ב) שי

ות שהופקדו עד י  בנין; ג) תוספת שטחים בהקלה בהתאם לתכנ

ום 1.8.1989.  לי

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 5.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3525.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

רי מנשה, ד״נ חפר, ו  לתכנון ולבניה מנשה—אלונה, מרכז אז

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6177307—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז חיפה, קרית הממשלה, חיפה, טלי 8616222—04, וכל  מחו

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

 פתוחים לקהל.

ה נ ו אל  מרחב תכנון מקומי מנשה-

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות מ/143 י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי מ/מק/89״, שי

 (ג/921), משח/1א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אביאל — גוש 12415,

 חלקה 58 בשלמותה; מגרש 78 בשלמותו.

 מטרת התכנית: א) חלוקה בהסכמה של מגרש 78

ד הקרקע עו י י בי ו נ  לשני מגרשים נפרדים ללא שי

י בקו בנין צדי מ־5 מי ו נ י הבניה; ב) שי ז אחו  ו

ים במגרש 78א;  ל־4 מי בלבד, וקו בנין צדי למחסן קי

רי ל־4 מי או 0 מי בהתאם למחסן י קו בנין אחו ו נ  ג) שי

 קיים.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 21.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמי 122.

823 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מחוז המרכז
ן ד השרו  מרחב תכנון מקומי הו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

י ו נ ד השרון מופקדת ״תכנית מסי הר/מק/51/88״, שי  ולבניה הו

ות הר/11/88, הר/11/88/א. י  לתכנ

ד השרון, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

ן 23 — גוש 6455, חלקה 471. רו  ישו

ת דו חי י ותוספת י ו נ ת בי ראו  מטרת התכנית: א) קביעת הו

רות י בניה; ג) תוספת שטחי שי ז  דיור; ב) קביעת הקלות באחו

 לתכנית; ד) תוספת שתי קומות לבנין — בנין מגורים בן 5

דים מפולשת חלקית וקומת גג חלקית  קומות מעל לקומת עמו

צוב אדריכלי; ות לעי י בנין; ו) מתן הנחי ו  (פנטהאוז); ה) קביעת קו

נימלי שנקבע בתכנית הר/160.  ז) קביעת גודל שטח מגרש מי

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

ד השרון 45265,  ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, קומה בי, הו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 7759666—09. העתק ההתנגדו

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

.08—9788444 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 זי בחשון התשס״ז (29 באוקטובר 2006)

ב  חי אדי

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

ן ד השרו  לתכנון ולבניה הו

ד הו  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

י ו נ  המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/5045״, שי

ות ממ/10/507, ממ/10001, ממ/10008, ממ/1170, ממ/ י  לתכנ

 2/10004, ממ/2/1170, ממ/7/507, ממ/7011.

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד, שכי נ

 מונוסון, רחי הדר 3, 5.

 מטרת התכנית: א) קביעת קו בנין צדדי (מזרחי) 2.90 מי

ני 3.19 מי במקום רי צפו  במקום 3 מי; ב) קביעת קו בנין אחו

ה 5 מי; הי ימת בלבד, לבניה חדשה קו הבנין י  5 מי לבניה הקי

רי (צפוני) למחסן 0 מי.  ג) קביעת קו בנין אחו

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

ז חיפה, רחי ית לתכנון ולבניה מחו ז  ובמשרדי הועדה המחו

 פלי״ם 15א, חיפה, טלי 8633448—04, בימים ובשעות שהמשרדים

רים פתוחים לקהל.  האמו

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית מיתאר ג/400. ו נ  ענ/מק/804״, שי

ם אל פחם — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: או

 20354, חלקות 51, 52 בשלמותן.

 מטרת התכנית: א) חלוקה חדשה ללא הסכמה של

י גודל מגרש ו נ  הקרקעות הנכללות בתחום התכנית; ב) שי

. נימלי  מי

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 6.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5381, התשס״ה, עמי 2082.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה עירון, ובמשרדי הועדה המחו

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

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

 פתוחים לקהל.

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 מוחמד סובחי גבארין

ושב ראש הועדה המקומית  י

ן  לתכנון ולבניה עירו

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון ולבניה י ז ן ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה שומרו

ז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1281״,  מחו

י לתכנית ש/1. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רחי

 הדקלים 159 — גוש 10102, חלקה 192 בשלמותה.

י בנין. ו י בקו ו נ  מטרת התכנית: שי

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

יסדים 52, זכרון יעקב. העתק  לתכנון ולבניה שומרון, רחי המי

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

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

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 מוטי קירמאיר

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן  לתכנון ולבניה שומרו

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  824 ילקוט הפרסו



 מטרת התכנית: א) הגדלת מספר קומות ממרתף + 6 קומות

ם די ם + דירות הגג, למרתף + 7 קומות על עמו די  על עמו

י ו נ  + דירות גג; ב) תוספת יח״ד מ־18 יח״ד ל־20 יח״ד; ג) שי

ות מ־21 י מספר מקומות חניה תת־קרקעי ו נ  לבינוי; ד) שי

 מקומות ל־18 מקומות; ה) קביעת תקן חניה.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

ה קרית ספיר, נתניה, ור התעשי  ולבניה נתניה, רחי הצורן 6, אז

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 8603170—09. העתק ההתנגדו

ן 91, רמלה, ז המרכז, רחי מוצקי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 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. בדות שעליהן הי  העו

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ז ית לתכנון ולבניה מחו ז  ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחו

י ו נ  המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי נת/מק/41/553״, שי

 לתכנית נת/100/ש/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רחי בארי 41

 — גוש 8267, חלקה 282 בשלמותה, ח״ח 295.

 מטרת התכנית: א) חלוקת החלקה בהסכמת הבעלים;

; ג) תוספת שטחים עיקריים; י בנין קדמי וצדדי ו  ב) הקטנת קו

 ד) תוספת יח״ד.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

ה קרית ספיר, נתניה, ור התעשי  ולבניה נתניה, רחי הצורן 6, אז

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 8603170—09. העתק ההתנגדו

ן 91, רמלה, ז המרכז, רחי מוצקי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 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. בדות שעליהן הי  העו

ולי 2006)  וי בתמוז התשס״ו (2 בי

 שמעון שר

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

 לתכנון ולבניה נתניה

ן  מרחב תכנון מקומי ראש העי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

מית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקו
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ד, טלי 5391282—03. ד, רחי מרבד הקסמים 3, יהו  ולבניה יהו

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

ז המרכז, שדי הרצל 84, רמלה, טלי 9270170—08.  ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

ד הו  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות יד/2/10004, יד/6009, יד/6116, י י לתכנ ו נ  יד/מק/5041״, שי

 יד/מק/5007, ממ/865, ממ/865/א, ממ/916.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד, הרחובות קפלן,

 רמב״ם, צה״ל — גוש 6684, ח״ח 66.

ד מגרשים 1 ו-2 בחלקה 66; חו  מטרת התכנית: א) אי

חד לשני מגרשים 1א ו-1ב; ג) קביעת  ב) חלוקת השטח שאו

 4 יח״ד על מגרש 1א בשטח של 985 מ״ר; ד) קביעת 3 יח״ד

תי י  על מגרש 1ב ובשטח של 967 מ״ר; ה) קביעת קו בנין חז

 לכל אורכו של רחי רמב״ם ל־4 מי במקום 5 מי לבניה החדשה;

 ו) קביעת קו בנין לרחי רמב״ם בין 1.23 מי עד 1.87 מי לבניה

י הבניה ל־66% במקום 60%; ז ימת בלבד; ז) הגדלת אחו  הקי

י הבנין המותרים. ו ה בתחום קו ית מחסנים חדשים תהי י  ח) בנ

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 15.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו, עמי 2485.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

ד, טלי 5391282— ד, רחי מרבד הקסמים 3, יהו  לתכנון ולבניה יהו

ז המרכז, שדי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  03, ובמשרדי הועדה המחו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  הרצל 84, רמלה, טלי 9270170—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 י״א בתשרי התשס״ז (3 באוקטובר 2006)

 יוסי בן דוד

ושב ראש הועדה המקומית  י

ד הו  לתכנון ולבניה י

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

ות אלה: י  המרכז מופקדות תכנ

י ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/56/366״, שי

ות נת/1/366, נת/366, נת/366/א, נת/7/400. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי נאות

 גנים, רחי צירלסון 12 — גוש 8217, ח״ח 292.

י קו בנין צדדי מ־3 מי ל־1.70 מי; ו נ  מטרת התכנית: א) שי

ונה לקומת הקרקע. ות מקומה עלי י כו ד ז ו י  ב) נ

י ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/30/552/א״, שי

ות נת/100/ש/1, נת/30/552, נת/7/400. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז העיר,

 הרחובות משה בילינסון וגורדון — גוש 8267, חלקה 349

 בשלמותה.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08,

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

רים פתוחים לקהל.  האמו

 זי בחשון התשס״ז (29 באוקטובר 2006)

ני  משה סי

ושב ראש הועדה המקומית  י

ן  לתכנון ולבניה ראש העי

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון ולבניה י ז ן ובמשרדי הועדה המחו ו  ולבניה ראשון לצי

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/59/7/1״,  מחו

ות רצ/39/7/1, רצ/79, רצ/1/1, רצ/1/1/ג. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 רוטשילד 39 — גוש 3934, חלקה 184.

י חלוקת שטחי הבניה המותרים, ו נ  מטרת התכנית: א) שי

י בסך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית; ו נ  ללא שי

 ב) קביעת קו בנין אחורי.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

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

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

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

 טלי 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. בדות שעליהן הי  העו

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/1/4/6/168״, שי

 רצ/4/6/168, רצ/1/1 שבתוקף.

ן — גוש ו ן לצי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשו

 3946, ח״ח 147.

אי דרך מאושר. ו  מטרת התכנית: הרחבת תו

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

 29.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5464, התשס״ו, עמי 654.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/3/52/50/1״, שי

 רצ/במ/50/50.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,

י — גוש 6092, חלקות 145, 147.  הרחובות המכבים ושבז

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

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/87״,  מחו

ות אפ/195, אפ/2000, רנ/מק/2000. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי אבן

 גבירול 65 — גוש 4271, ח״ח 10, 152; מגרשים 4, 5 בשלמותם

ת אפ/195. י  מתכנ

ן ד וחלוקת מגרשים ובלבד שאי חו  מטרת התכנית: א) אי

ד קרקע; ב) הגדלת עו י י בשטח הכולל של כל י ו נ  בתכנית שי

ר מ־3 יח״ד ל־4 יח״ד; ג) קביעת קו בנין ו ת הדי דו חי  מספר י

 אחורי במקום 3 מי מבוקש ל־1.21 מי, קו בנין צדדי, במקום 4 מי

 מבוקש ל־2.81 מי; ד) כל ענין שניתן לבקשו כהקלה.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת 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 מצא למשרדי הועדה המחו 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  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

ן  מרחב תכנון מקומי ראש העי

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/86״, שי

 אפ/1/2003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי

ות 13 — גוש 5489, חלקה 195 בשלמותה; מגרש 673 לנ  אי

 בשלמותו.

י בקו בנין קדמי מ־5 מי ל־0 מי לבנין ו נ  מטרת התכנית: שי

ים בלבד.  הקי

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 21.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5562, התשס״ו, עמי 4836.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/175״, שי

 רנ/175.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי חותמי

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

 בשלמותו.

י בקו בנין הקבוע בתכנית; ב) כל ו נ  מטרת התכנית: א) שי

 ענין שניתן לבקשו כהקלה.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 9.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו, עמי 3989.

ת במשרדי הועדה המקומית ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה ראש העין, רחי שילה 21, ראש העין, טלי

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  9007289—03, ובמשרדי הועדה המחו

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  826 ילקוט הפרסו



אי מאושר. ו  מטרת התכנית: הרחבת דרך בתו

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

 3.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5491, התשס״ו, עמי 1644.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

וה ירק, טלי 9000560— ו  לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 500, נ

ז המרכז, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  03, ובמשרדי הועדה המחו

ין ן רשאי לעי י י נ  שדי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 י״ד בחשון התשס״ז (5 בנובמבר 2006)

 מוטי דלגיו

ושב ראש הועדה המקומית  י

ן  לתכנון ולבניה דרום השרו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון י ז  לתכנון ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הועדה המחו

ז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק/  ולבניה מחו

י לתכנית ממ/853. ו נ  1/3041״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל, רחי

ורוב 12 — גוש 6189, חלקה 545 (חלק מערבי). ז  ארלו

 מטרת התכנית: א) הקטנת קו בנין לפי הקיים: קו בנין קדמי

 3.60—3.90 מי במקום 5 מי; ב) קו בנין צדי 2.40 מי במקום 3 מי;

י הבנין לחלק מערבי ו רי 3.80 מי במקום 5 מי; ד) קו  ג) קו בנין אחו

י הבנין לכל תוספת ו ן בתשריט; ה) קו י ו לפי המצו י ה  של הבנין י

ו לפי י ה  בניה מבוקשת לאחר מועד קבלת תוקף לתכנית זו י

 תכנית ממ/853.

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

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

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

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

 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. בדות שעליהן הי  העו

 ט״ו בחשון התשס״ז (6 בנובמבר 2006)

 לבנה אלונים

ושבת ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ות בר/מק/1/255, בר/מק/2/255. י י לתכנ ו נ  בר/מק/3/255״, שי

ץ גבעת ברנר בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

 — גוש 3662, ח״ח 2, 53.

ת מוביל מים תת־קרקעי י י ו ו  מטרת התכנית: א) הת

 לצורך ניקוז; ב) קביעת זיקת הנאה למעבר מוביל מים

צוע מוביל ; ג) מתן אפשרות לבי  תת־קרקעי ותחזוקתו

 מים.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 1.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמי 125.

ות י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/11/12/1״, שי

ג שבתוקף. י  רצ/1/1, רצ/1/1/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 רמז 30, רחי החרמון 2 — גוש 3923, חלקה 94 בשלמותה.

ות הבניה י כו י בז ו נ י בקו בנין ללא שי ו נ  מטרת התכנית: שי

 המאושרות.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 25.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס״ו, עמי 4152.

ות י י לתכנ ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/68/22/1״, שי

 רצ/22/1, רצ/1/1 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 החצב 25 — גוש 4242, חלקה 213 בשלמותה.

ות הבניה י כו י בז ו נ י בנין ללא שי ו  מטרת התכנית: קביעת קו

 המאושרות.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 8.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5557, התשס״ו, עמי 4299.

ות י י לתכנ ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/8/1/ב/10״, שי

 רצ/8/1/ב/2, רצ/מק/8/1/ב/3 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

ן 480 — גוש 3929, חלקה 941 בשלמותה. י  מרדכי רוזנשטי

ר מ־2 יח״ד ו ת הדי דו חי י מספר י ו נ  מטרת התכנית: א) שי

ת מקומה ו י כו י בבינוי; ג) העברת ז ו נ  ל־4 יח״ד בחלקה; ב) שי

י ו י קו ו נ ת המותרות; ד) שי ו י כו י בסך כל הז ו נ  לקומה ללא שי

י בניה למרפסות ופרגולות. ו  בניה; ה) קביעת קו

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 20.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5568, התשס״ו, עמי 4702.

ת במשרדי הועדה המקומית ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון, טלי

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז  9547577—03, ובמשרדי הועדה המחו

 המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444—08,

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

רים פתוחים לקהל.  האמו

 יי בחשון התשס״ז (1 בנובמבר 2006)

 מאיר ניצן

ושב ראש הועדה המקומית  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

ן  מרחב תכנון מקומי דרום השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות שד/9/104/א/2, שד/במ/9/104א. י י לתכנ ו נ  מק/21/104״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מתן — גוש 8806,

 ח״ח 67; גוש 8807, ח״ח 137, 151.

827 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית ג/9599, תואם לתכנית מק/ ו נ  מק/כר/2/9599״, שי

 כר/1/9599.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל — גוש 19160,

 חלקה 9 בשלמותה.

רות בהיקף של  מטרת התכנית: העברת שטחי שי

עד למסחר ו עד לתעשיה למגרש המי ו  900 מ״ר מהמגרש המי

ד וחלוקה חו ת אי י ית המקורית ג/9599 ותכנ  בתחום התכנ

 מק/כר/1/9599 שאושרה לתוקף.

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

 26.9.2006 ובילקוט הפרסומים 5589, התשס״ז, עמי 272.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

אי ישראל 11, כרמיאל,  לתכנון ולבניה כרמיאל, שדי נשי

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 9085681—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

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

רים פתוחי לקהל.  האמו

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 עדי אלדר

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה כרמיאל

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

ות אלה: י ן מופקדות תכנ  הצפו

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/גבת/2/90״, שי

 ג/בת/283, ג/בת/90.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכי עפולה,

ן — גוש 16698, חלקות 59, 61, 62 בשלמותן, ו  רחי קהילת צי

 ח״ח 65.

י ו י קו ו נ ד וחלוקה מחדש; ב) שי חו  מטרת התכנית: א) אי

י בגודל מגרש ו נ י; ד) שי נו ת בי ראו  בנין; ג) קביעת הו

. נימלי  מי

י לתכנית ג/554. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/4/554״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכי עפולה,

 רחי הגן — גוש 16705, חלקה 15 בשלמותה.

י קו צדי מ־3 מי לקו 0 (למרפסת ו נ  מטרת התכנית: א) שי

רי מ־6 מי לקו 0 (למחסן י קו אחו ו נ  כניסה בלבד); ב) שי

 בלבד).

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ית חצר משק מקורה ומצללה  מטרת התכנית: א) התרת בני

י קו בנין אחורי ו נ  בקו בנין צדי אפס (עד גבול המגרש); ב) שי

 במגרש 128 מ־6 מי ל־5 מי.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

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

מצא למשרדי הועדה ו ת י  9412714—08. העתק ההתנגדו

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

 שדי הרצל 91, רמלה 72430, 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. בדות שעליהן הי  העו

 י״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)

 עמי יפרח

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה שורקות

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי בית שאן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה בית שאן ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/17/ג/7306״,  מחו

ות ג/6995, ג/7306. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן — גוש

 22875, חלקות 63, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 88—90, 93, 98, 120,

 132—135 בשלמותן.

עד לשטח ו  מטרת התכנית: החלפת שטחים בין שטח המי

עד למדרחוב. ו ירות) לשטח המי  לשימוש מעורב (מרכז תי

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

רושלים הבירה 1, בית שאן,  לתכנון ולבניה בית שאן, רחי י

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6489414—04. העתק ההתנגדו

ז הצפון, קרית הממשלה, נצרת ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 עילית, 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. בדות שעליהן הי  העו

 כ״א בחשון התשס״ז (12 בנובמבר 2006)

 זיקי לוי

ת מי ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה בית שאן
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זרעאלים מי י  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ת לתכנון ולבניה י ז זרעאלים ובמשרדי הועדה המחו  ולבניה י

ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/01/8331״, ז הצפו  מחו

י לתכנית ג/8331. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 16839, ח״ח 6.

י בקו בנין לדרך מסי 2 במכללת עמק ו נ  מטרת התכנית: שי

 יזרעאל מ־7 מי ל־0 מי.

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית  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, נצרת ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

 עילית, 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. בדות שעליהן הי  העו

זרעאלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/02/1707״, שי

 ג/1707, ג/1910.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זרזיר — גוש 17492,

 חלקה 2 בשלמותה.

 מטרת התכנית: חלוקה ללא הסכמת בעלים — פירוק

 שותפות.

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

 12.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/10/2799״, שי

 מק/יז/07/2799.

ני אבא — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלו

 12321, ח״ח 11; מגרש 128 בשלמותו.

ור ת די דו חי  מטרת התכנית: מתן אפשרות להקמת 2 י

.  — מגרש דו־משפחתי

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

 26.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו.

ת נמצאות במשרדי הועדה המקומית רו ת האמו ו י  התכנ

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

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6520038—04, ובמשרדי הועדה המחו

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

רים ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 דוד בריל

ושב ראש הועדה המקומית  י

זרעאלים  לתכנון ולבניה י

829 

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

הושע 47, עפולה, טלי 6520344—04. העתק  ולבניה עפולה, רח׳ י

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

ז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית,  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 בדות שעליהן ה  העו

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

 עפ/מק/1/4515״, כפופה לתכנית ג/4512.

רושלים  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח׳ י

- גוש 16662, חלקה 23 בשלמותה, ח״ח 61.

ת ראו י הו ו נ ת דיור; ב) שי דו חי  מטרת התכנית: א) תוספת י

י בניה לפי ההקלות ז חי בניה; ג) תוספת אחו ו  בדבר מרו

 המותרות 11%.

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו

 28.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5564, התשס״ו.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו י  התכנ

שע 47, עפולה, טלי 6520344—04, הו  לתכנון ולבניה עפולה, רחי י

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

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

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

 פתוחים לקהל.

 כ״ה בחשון התשס״ז(16 בנובמבר 2006)

 חביב פרץ

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

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

י לתכנית ג/7676. ו נ  גא/מק/03/05״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא

 — גוש 17570, חלקות 66, 67 בשלמותן; מגרשים 67/2, 67/5,

 67/7, 101 בשלמותם.

י ו ד וחלוקה למגרשים והקטנת קו חו  מטרת התכנית: אי

 בנין.

נות ביום ת פורסמה בעיתו י דעה על הפקדת התכנ  הו

 25.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמי 611.

מית עדה המקו רה נמצאת במשרדי הו ת האמו 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

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

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 סלאם חאמד

ת מי עדה המקו ושב ראש הו  י

נים  לתכנון ולבניה גבעות אלו

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

ר ״תכנית מסי 8/מע/מק/  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית 8/ג/8588. ו נ  61/8588״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא —

 גוש 17396, ח״ח 17; מגרשים 17/1/1, 17/1/2, 17/1/3, 17/2/2.

 מטרת התכנית: א) חלוקה בהסכמה של ח״ח 17;

וחי בניה; ; ג) הקטנת מרו  ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי

י ז ז בניה מותר בקומה בלי לשנות את סך כל אחו  ד) הגדלת אחו

 הבניה המותרים.

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

 19.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3535.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית,

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6468585—04, ובמשרדי הועדה המחו

ז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טלי 6508508—04,  מחו

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

רים פתוחים לקהל.  האמו

 כ״א בחשון התשס״ז (12 בנובמבר 2006)

 ראפע חגיאגירה

ושב ראש הועדה המקומית  י

א העמקים  לתכנון ולבניה מבו

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/389״, על תכנית זו

ם י י ו נ ראות תכנית 105/03/2, (4/18/2), למעט השי  חלות כל הו

 הכלולים בתכנית זו.

ה ור תעשי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, אז

 ישן, רחי חטיבת גולני; שטח התכנית: 1.502 דונם.

 מטרת התכנית: א) חלוקת חלקה 15 (מגרש 81) בשטח של

 1,843 מ״ר לשני מגרשים: מגוש 810 בשטח של 1,502 מ״ר ומגרש

ד וחלוקה של מגרשים ובלבד חו  820 בשטח של 341 מ״ר, אי

י ו נ ד קרקע; ב) שי עו י י בשטח הכולל של כל י ו נ ן בתכנית שי  שאי

 קו בנין הקבוע בתכנית: מותר: אחורי — קו בנין 3 מי, קדמי — קו

רי — קו בנין 0 מי, קדמי  בנין 5 מי, צדדי — קו בנין 3 מי; מוצע: אחו

 — קו בנין 0 מי, צדדי — קו בנין 0 מי.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

נים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה אילת, ת״ד 14, רחי חטיבת הנגב, אילת, טלי 6367114—

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ז הדרום, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100,  ולבניה מחו

 טלי 6263820—08.

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו

ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

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

ות אלה: י ן מופקדות תכנ ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ג/12933. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/147״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בלום — גוש

 13492, ח״ח 1; גוש 13493, ח״ח 2.

י בנין הקבועים באזור מגורים. ו י קו ו נ  מטרת התכנית: שי

ות ג/11048, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/148״, שי

 ג/13564.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גונן — גוש 13448,

 ח״ח 10; גוש 13449, ח״ח 2, 5, 8.

י בנין הקבועים בתכנית מפורטת ו י קו ו נ  מטרת התכנית: שי

 ג/11048.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

 ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה, טלי 6816372 — 04.

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו 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  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 י״ב באלול התשס״ו (5 בספטמבר 2006)

ן ולנסי  אהרו

מית ושב ראש הועדה המקו  י

ן ו  לתכנון ולבניה הגליל העלי

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

 320/10689״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן — גוש 16607,

 ח״ח 1; מגרש 173.

י בהוראות הבניה הקבועות בתכנית ו נ  מטרת התכנית: שי

 ג/10689 ומתן אפשרות לשימוש חלקי בבנין למטרת מסחר.

ית פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת התכנ

 5547, התשס״ו, עמי 3991.

ת י ז ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו  התכנ

ז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 צבי חקלאי

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ות אלה: י  ולבניה באר שבע מופקדות תכנ

ות 5/במ/206, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מסי 5/מק/2374״, שי

 5/מק/2326.

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

 זאב, פלח 6, רחי ארץ חמדה 52 — גוש 38193 (בהסדר);

 אזור מגורים אי, בנה ביתך, מגרש מסי 217, חד־משפחתי

 בודד.

ם י חלוקת שטחי הבניה המותרי ו נ  מטרת התכנית: א) שי

רות בהיקף של 15 מ״ר ות בניה למטרת שי י כו  תוך העברת ז

י מקום חניה  ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע לצורך קירו

י בסך כל השטח המותר לבניה; ב) הגדלת ו נ  נוסף, ללא שי

י בהוראות ו נ י בנין; ד) שי ו י בקו ו נ  תכסית מרבית; ג) שי

די מתן אפשרות ב אדריכלי, על י צו עי י ו ו נ ית בדבר בי  התכנ

ת ו ית בית בקומה אחת במקום קוטגי, והוספת הנחי  לבני

ית מצללות מבטון.  לבני

י לתכנית 5/במ/ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 5/מק/2401״, שי

.198 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

ינמן — גוש 38267 (בהסדר); וה זאב, פלח 7, רחי שטי ו  נ

ור מגורים אי, בנה ביתך, מגרש מסי 72, חד־משפחתי  אז

 בודד.

ם י חלוקת שטחי הבניה המותרי ו נ  מטרת התכנית: א) שי

י בסך כל השטח המותר לבניה תוך ו נ  בתכנית ללא שי

רות  העברת 10 מ״ר משטח עיקרי מעל הקרקע לשטח שי

 מתחת לקרקע לצורך הגדלת מרתף; ב) הגדלת תכסית

רי י בקו בנין אחו ו נ  מרבית מ־185 מ״ר ל־215 מ״ר; ג) שי

י ו נ י נקודתי של קו בנין קדמי; ד) שי ו נ שי  מ־5 מי ל־3 מי, ו

 גובה הבנין.

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

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

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

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

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

נים, למשרדי הועדה המקומית  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  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 יי בחשון התשס״ז (1 בנובמבר 2006)

 יעקב טרנר

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה באר שבע

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 י״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006)

 מאיר יצחק הלוי

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה אילת

ד  מרחב תכנון מקומי אשדו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

ות מפורטות 27/111/03/3, י י לתכנ ו נ  3/מק/2127״, שי

.4/111/03/3 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י״א,

 רחי הרי גולן 8, 10 — גוש 2193, ח״ח 45; גוש 2194, חלקות 17, 18,

 ח״ח 31, 36; שטח התכנית: 4.307 דונם.

ימת בפועל,  מטרת התכנית: מיסוד דרך משולבת הקי

 המשך רחי הר כנען לצורך חיבורה עם רחי הרי גולן, לאפשר

די  לתושבי הרובע הגעה נוחה לגני ילדים ובתי הספר, על י

ד וחלוקה והגדלת שטחים לצורכי ציבור. חו  אי

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 5.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5440, התשס״ה.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

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

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

רים פתוחים לקהל.  ובשעות שהמשרדים האמו

 אי בחשון התשס״ז (23 באוקטובר 2006)

 צבי צילקר

ושב ראש הועדה המקומית  י

ד  לתכנון ולבניה אשדו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית מפורטת 26/165/03/4. ו נ  4/מק/2168״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי אפרידר,

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

רי (מערבי) מ־5 מי י בקו בנין אחו ו נ  מטרת התכנית: א) שי

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

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 23.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו.

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  התכנ

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

ת לתכנון ולבניה י ז  טלי 6792466—08, וכן במשרדי הועדה המחו

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

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  6263784—08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  שהמשרדים האמו

 י״א בחשון התשס״ז (2 בנובמבר 2006)

 רוני מהצרי

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה אשקלון

831 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



נים  מרחב תכנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ות אלה: י ם מופקדות תכנ י נ  ולבניה שמעו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2094״, שי

.3/123/03/7 

ז — גוש ץ ניר עו בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

 100322, חלקה 9, ח״ח 14, 29, 31, 32.

י בגודלם ו נ  מטרת התכנית: החלפת מיקומי שטחים ללא שי

. ה לבין שטח ציבורי ור תעשי  בין אז

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2095״, שי

.5/192/03/7 

עים —  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז מבו

 גוש 100246, חלקה 61; מגרש 68.

רי מ־4 מי ל־0 מי, י בקו בנין אחו ו נ  מטרת התכנית: שי

 וקו בנין צדדי מ־3.5 מי ל־0 מי.

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

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

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

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

ם פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרדי ו ם מי י דשי  בתוך חו

ת איבים, ו נים, חו מית לתכנון ולבניה שמעו  הועדה המקו

א את העתק י צ מ  ת״ד 50, שדרות, טלי 6899696—08. המתנגד י

נים, תו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעו  התנגדו

רית שער הנגב, ת״ד 50, שדרות, טלי ו עצה אז ת איבים, מו ו  חו

.08—6899696 

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. בדות שעליהן הי  העו

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 עמיר ריטוב

ושב ראש הועדה המקומית  י

ם י נ  לתכנון ולבניה שמעו

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

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

י לתכנית 6/102/03/10. ו נ  (1) ״תכנית מסי 10/מק/1021״, שי

ית הנוער  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אכסני

 עין גדי סמוך למבואת נחל דוד — גוש 100051, ח״ח 2.

ית הנוער ית לאכסני נ ו  מטרת התכנית: עדכון מסגרת תכנ

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

י גבולות המגרשים ו נ  בתוך גבול התכנית המפורטת, תוך שי

ת ו י כו ם ללא תוספת שטח או ז י נ מושים השו ם לשי עדי ו  המי

נים. ם השו די עו י  בניה לי

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

 22.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו, עמי 3994.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 10/מק/1023״, שי

.1/223/03/10 

ת לתכנון ולבניה י ז  ולבניה באר טוביה ובמשרדי הועדה המחו

ז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 8/מק/2087״.  מחו

ור  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר טוביה, אז

 תעשיה עד הלום — גוש 2636, חלקה 1 בשלמותה, ח״ח 2, 3.

ד וחלוקת חו י אי ד  מטרת התכנית: א) החלפת שטחים על י

ד קרקע. עו י ם בי י י ו נ  מגרשים בהסכמת בעלים; ב) שי

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ה באר טוביה, טלי 8509771—  ולבניה באר טוביה, אזור תעשי

ת י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע, ת״ד 68,  לתכנון ולבניה מחו

 באר שבע, טלי 6263799—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. בדות שעליהן הי  העו

 זי בחשון התשס״ז (29 באוקטובר 2006)

 דרור שור

ושב ראש הועדה המקומית  י

 לתכנון ולבניה באר טוביה

 מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

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

ית לתכנון ולבניה ז  ולבניה מצפה רמון ובמשרדי הועדה המחו

ז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 27/מק/1018״.  מחו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה רמון — גוש

 39596, ח״ח 95, 97.

רות לשטח  מטרת התכנית: תוספת 27% של שטח שי

 עיקרי.

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

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

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

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

מית לתכנון נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ן 8, מצפה רמון, טלי 6596254— ו  ולבניה מצפה רמון, רחי בן גורי

ת לתכנון י ז מצא למשרדי הועדה המחו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ז הדרום, ת״ד 68, באר שבע, טלי 6263795—08.  ולביה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. בדות שעליהן הי  העו

 כ״ו בתשרי התשס״ז (18 באוקטובר 2006)

 גנאדי רולבורד

ושב ראש הועדה  ממלא מקום י

מית לתכנון ולבניה מצפה רמון  המקו

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  832 ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

וב פנחס ב רוזה 15.6.2006 ניאז ו אז י  0292 נ

 בר אסתר 21.10.2006 בן חמו יעקב

 אביבה

1207 

הו  0728 שאבי ויקטוריה 26.9.2006 שובל אלי

אב 13.10.2006 חנימוב פנחס ו ב י  3724 חנימו

ני 5.9.2006 רימר רמון אילנה  7216 רימר טו

 8373 לאל אסתר 1.1.2004 לאל יוסף

 7206 לבנטל שמואל 3.8.2004 לבנטל נח

ן  דושינסקי 21.7.2003 דושינסקי שמעו

ת י ד הו  י

7001 

 פרידמן שמואל 1.11.2006 פרידמן הלל

 גדליה

1452 

א 2.9.1987 בנאי מרגלית חי  1810 עומר י

ר אסתר זאנא מאי אזאנא דוד 15.12.2000 ו  7550 ו

 4502 רלב״ג שמחה 5.3.1994 רודיק חנה

 6254 רלב״ג מלכה 6.10.2006 רודיק חנה

ה י ץ הנ בי  0480 פייך שרה 28.10.2006 מרקו

 6643 ליכטמן טובה 21.9.2006 ליכטמן דוד

יטה ה 12.10.2006 כץ ו י  זקרוסקיה אנ

 חנה רח

5507 

 2837 רחמים רחמים 28.10.2006 אהרון תמר

ן ו  5543 צמח נעמי 3.9.2006 צמח צי

ן 24.10.1993 פיקסלר מרים ו  9876 פיקסלר בן־צי

 0297 אטון שבתי 10.2.2006 אטון עקיבא

ה לי י 12.8.2006 לאואר אמי ץ בי מו י  שלי

 בוריס

1082 

 בי בכסלו התשס״ז (23 בנובמבר 2006)

 משה ביטון, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

ן 30.4.2006 מצליח שרה  4160 מצליח אהרו

י חרותה  1507 מסיקה עדנה 18.9.2006 לו

 3361 משה משה 21.7.2001 משה הרצל

 5494 צור נחמה 16.10.2006 צור מיכה

 ירחמיאל

נה 8.8.1990 פיצחדזה אטרי ו  6372 פיצחדזה י

833 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כיכר סדום מושב

ד אזור מגורים — גוש 39691, עו י  עין תמר, כל שטח הי

 חלקה 3.

; ב) י ו נ ב ובי צו ת בדבר עי ראו י הו ו נ  מטרת התכנית: א) שי

וי ם בקו י י ו נ שי ם ו ם בחלוקת שטחי הבניה המותרי י י ו נ  שי

 בנין.

ום נות בי תו ית פורסמה בעי  הודעה על הפקדת התכנ

 3.8.2006 ובילקוט הפרסומים 5557, התשס״ו, עמי 4307.

ת במשרדי הועדה המקומית ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

ם המלח, טלי 6688841— ה זוהר, ד״נ י ו ו  לתכנון ולבניה תמר, נ

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  08, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 דב ליטבינוף

מית ושב ראש הועדה המקו  י

 לתכנון ולבניה תמר

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

ילת ר 9.10.2006 מנחם אי  3865 מנחם מאי

 0971 קרמר שמעון 18.6.2000 קרמר בתיה

ן דוד י ן 9.9.2006 גולדשטי י  גולדשטי

ר  מאי

9764 

דה ליב הו ן י ינשטי  לוינשטין 17.8.2001 לו

 אהובה

7709 

 גרוסמן משה 12.6.2005 גרוסמן שמואל

 יחזקאל

0602 

 סורסנצקי אור 13.10.2006 אשל רות מרים

הנה ו  י

0275 

 גליק אריה 3.9.2006 גליק ורהפטיג ארזה

דה הו  י

5345 

ץ שושנה בי  9407 מרקוביץ משה 12.12.2002 מרקו

ת י הו 14.3.2006 בן יקר רו  3149 בן יקר אלי

ן אילנה ן אלקנה 4.8.2006 שמשו  1692 שמשו

 3787 בן זקן יפה 11.1.2005 בן זקן פליקס

זה 21.8.2006 אגסי נחום  5508 אגסי עלי

י נילי שולמית ן 22.8.2006 דרו  4036 דרוי שמעו

ר  6020 פלס דבורית 27.7.2006 פלס מאי

ן ן אלונה 6.1.2006 זהר יסמי י  5366 אינשטי

 6971 מלמד אהרן 6.6.2006 לוינסון רבקה

 8350 קסוטו רבקה 25.7.2006 הס ספירה

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

ר 20.10.2005 אבישי יפה י מאי ם 23.9.1995 בויטל כהן רחל 9014 לו אחי ו  5570 בויטל י

רי 4967 נדלר ברכה 24.8.2006 פיק ברוריה י יעקב 1.11.2005 כשאני מי  8932 כשאנ

ם 1358 בן חמו רנה 8.9.2006 קבסה אולגה י ץ חי בי בו ר 5.8.1978 לי צי מאי בי בו י  9740 לי

ם 9831 ברסלר ויקטור 1.1.2006 דראק טניה י ץ חי בי בו צי רחל 15.12.2005 לי בי בו  9756 לי

ניה 1645 כהן אטי 23.7.2003 כהן פנינה  9926 פורת אברהם 16.9.2006 פורת סו

 2502 נחמיאס סוזי 15.5.2006 בוסקילא יעל 8771 סטרגו רן 29.9.2006 סטרגו מרדכי

ר ללו יוסף  ללו מאי
ישה אבנר ישה שרה 6.11.2005 שו  8462 שו

ר 26.2.2006 ללו יוסף  2348 ללו מאי
ישה אבנר ישה שרה 6.11.2005 שו  8462 שו

 סטטיה יוסף סטטיה לאה
 6748 פרוכטר דב 12.9.2006 פרוכטר הנלונה

 7907 סטטיה יוסף 20.7.2006 סטטיה לאה
 1985 חביבי יפה 16.8.2006 סמואל אילנה

 7832 ערבה אריה 19.9.2006 ערבה עדנה
16.8.2006 1985 

יב ר לי  4458 רעני דוד 6.12.2002 רעני מאי

דה  2260 דהאן מישל 10.9.2006 דהאן גורגט 5838 חרקובסקי 27.8.2006 חרקובסקי אי

 2722 כשר מנשה 5.9.2002 כשר שרה אלכסנדר

 8993 שכנר הילדה 3.7.2006 צוקרמן חנה 1170 סלי רינה 22.8.2006 סלי עזרא

 8904 דניאלי מיכל 21.9.2006 דניאלי משה 2489 אבוסקילה 6.1.1992 אבוסקילה יצחק
 פרחה

י ברטה י יעקב לו י ברטה לו י יעקב 19.7.2000 לו  3913 לו
ליחובה זולקו ב בלה 31.7.2006 מי מו י  1816 חי

 אדרי ציפי
ליחובה זולקו  מי

 2032 קטוע עובדיה 16.10.2006 אדרי ציפי
י דוד י 21.9.2006 אלחיאנ אנ  4616 אלחי

 עזרא צפורה נועם עזרא
21.9.2006 

דה הו  י

4616 
 9681 עזרא צפורה 16.10.2006 נועם עזרא

 אלקובי דוד אלקובי יצחק
 3367 דויטש שושנה 25.9.2006 דוידטש אהרן

 0315 אלקובי דוד 16.12.2001 אלקובי יצחק
 דוידטש אהרן

יז  רבקהרי

־בראה 3299 מרדלר תמר 5.6.2006 מרדלר מאיר ו נ זיאס 25.5.1992 ברקה די  0931 ברקה או

טו צו טו 16.6.1994 דה פי ו צי ־בראה 0450 דה פי ו נ  0949 ברקה רבקה 8.10.2006 ברקה די
נד  רפאל רימו

־בראה ו נ  ברקה רבקה ברקה די

י נ  גליק שמעו

 גליק

ם טוב ו ז י האו י ו ז בלה־ 16.9.2006 נ האו י ו  6892 נ
י ז י עו נ י 30.11.1993 שמעו נ  גליק שמעו

 גליק

י מרגלית 0075 נ  גליק שמעו

 גליק
 1232 הבדלה יעקב 24.1.1987 הבדלה מרדכי

ת  1750 זמיר יצחק 4.9.2006 זמיר שולמי
 הבדלה בינה הבדלה מרדכי

 זמיר יצחק
 1240 הבדלה בינה 21.7.2006 הבדלה מרדכי

 6532 פולציטסקי 31.1.2002 פולציטסקי מריה
ץ אלכסנדר בי ו נ  י

ב אברהם י די ו ג  י

ץ יבגניה בי ו נ  י

ב איסטם י די ו ג  י

 פולציטסקי פולציטסקי מריה
ץ אלכסנדר בי ו נ  י

ב אברהם י די ו ג  י

ץ יבגניה 15.9.2000 בי ו נ  י

ב איסטם י די ו ג  י

5994 
 יוסף

ץ אלכסנדר בי ו נ  י

ב אברהם י די ו ג  30.3.2005 י

ץ יבגניה בי ו נ  י

ב איסטם י די ו ג  2739 י
ניב  חי 2446 גוס ארנו 7.1.1986 גרוס י

ר 20.5.2006 דותן רחל 2751 סויסה חנניה 9.10.2006 סויסה דוד  3884 ורדי מאי

 5942 ויכנס ולדימיר 6.2.2006 5942 ויכנס ולדימיר 6.2.2006 וכניס סימה
 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

ץ 30.8.2006 ויסמן פירל בי בו  יצחק פרץ, המזכיר הראשי 9285 לי
ר דו י ז  אי

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה 2725 מזרחי מרים 1.1.1991 מחרז מלכה

ן רחל  הודעות 2717 מזרחי יעקב 6.8.2006 שולומו

שע 10.10.2006 כהן חנה הו  0941 כהן י
גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

שע 10.10.2006 כהן חנה הו שע כהן חנה י 0941 כהן י הו  כהן י
י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

הו 14.10.2006 פינטו יעקב הו 14.10.2006 פינטו יעקב 6417 פינטו אלי  6417 פינטו אלי

 פינטו רובן

 גלזר דן דוד

 פינטו זהבה
 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 פינטו רובן

 גלזר דן דוד

 6425 פינטו זהבה 17.8.2006
 תאריך שם המבקש/ת

 פינטו רובן

 גלזר חיה שרה גלזר דן דוד
 תיק פטירה

 פינטו רובן

 1912 גלזר חיה שרה 15.7.2006 גלזר דן דוד
נה גיבלי דוד ו  גיבלי י

 פינטו רובן

 גלזר דן דוד
נה 22.9.2006 גיבלי דוד ו  8116 גיבלי י

רו ן מאו ו ן הרש 8.7.2001 צי ו  3647 צי
 שפירא מוטל

רו ן מאו ו ן הרש צי ו  צי
 1017 שפירא מוטל שפר אביבה

 מרדכי

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  834 ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

 איתן קוריס

 דרורית

 אפשטין אבני 20.10.2006

 דוד

2304 

נה ו  9787 אפנגר שלמה 15.9.2006 אפנגר צי

אן שרה ו ר 26.5.2006 עי ואן מאי  עי

 הרצל

7664 

י ז  2388 קרני מלכה 6.9.2005 קרני עו

ץ לאה 31.8.2006 ישראל שלמה בי  7287 ישראלו

 פיבניק אסתר

 טרזיה

 4978 פיבניק ליאון 23.2.2006

 7965 הלפרן אהרן 2.1.1997 הלפרן מנחם

 8621 הלפרין מרים 23.8.2005 הלפרן מנחם

 שאטן משה

 בצלאל

 6629 טלר רחל 29.6.1992

ץ משה בי ו נ ייסמן אספיר 21.10.2006 רבי  1779 ו

דה 12.4.2005 בוטבול מזל הו  4213 בוטבול י

ת  6471 ירביטץ מנחם 12.7.2006 מאזה אדי

ת  6471 ירביטץ חנה 30.6.1981 מאזה אדי

 4800 דורפמן יבגניה 22.4.2005 דורפמן אנטולי

 5967 נישלי דוד יצחק 10.7.2006 נשלי מרים

 4579 נצר יצחק 28.10.2005 נצר רחל

 1618 בולוקן דוד 10.10.2006 בולוקן נורית

 3672 אחטינברג ריבה אכטנברג שמואל

 1645 דנקנר דוד 24.10.2006 דורון פנינה

דה צבי 13.3.2006 מרק אביבה הו  8416 מרק י

ל  טורגמאן שאו

 שמואל

 6207 טורדזמאן ברוך 4.3.2006

ת י ד הו  9683 מלוא מלכה 19.7.1941 גולדהכט י

 כ״ח בחשון התשס״ז (19 בנובמבר 2006)

, 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 שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

 2587 בן אסולי לינה 8.2.2005 ושדי אתי

ם 29.12.2004 זלצר איטה י  3354 זלצר חי

 0928 קסיאל נחיה 10.9.2006 קסיאל דני

 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

 2206 רוסו אמיר 2.4.2002 רוסו סימה

 8060 שנידר אורי 18.9.2006 שנידר שמחה

ני 25.9.2006 גולד דינה  2295 גולד טו

 רוזנברג חיה

נה ו  י

ז משה 2.7.2005  1788 בן עלי

ו שושנה י  4028 כהן גורגיה 22.7.2006 מא

לי י ו  פאפיאשו

 סוליקו

לי 4.7.2005 י ו  פאפיאשו

 מיכאל

6099 

 7663 פידלר חנה 15.8.2005 גופמן רחל

ויה  סטרוגנו 31.8.2006 סטרוגנו גי

 ישראל

9558 

 נחמיאס 14.10.2006 נחמיאס סימי

 שלמה

0413 

 5674 ולדמן מרתה 26.8.2003 וולדמן יעקב

רו ן מאו ו ן רוגיליה 12.8.2006 צי ו  3662 צי

 4463 דידנס בילה 2.3.2006 פונק שבע

וש  0520 אסרף רחל 21.6.2006 אסרף עי

 ברנשטיין 26.1.2006 שחם יעל

ת  מרגוט אדי

2874 

 ברנשטיין 21.11.2000 שחם יעל

 פיליפ

2866 

 6418 אברגיל יעקב 18.10.2006 אברגיל פלורי

ן לאה לו י  7234 רוזנברג ברכה 16.9.2006 אי

ן  6131 בן יוסף שרה 4.10.2005 בן יוסף שמעו

 6558 רבהון משה 8.9.2006 הופנר חנה

 יעקובוב 6.3.2002 יעקובוב משה

 נזחנום

7535 

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

ר הראשי  יצחק היקינד, סגן המזכי

 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

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

 9298 קעטבי שלום 13.7.2005 קעטבי שושנה

שע 20.3.2006 גולדצקי כפיר הו  8052 גולדצקי י

 סשה

 6417 גברה ישראל 28.10.2006 גברא שמחה

835 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 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

 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

יראל גדעון  3356 צוריאל צפורה 6.10.2006 צו

 9945 דדון שלום 23.10.2006 דדון רחל

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

 3904 וולך שמואל 15.10.2006 טיבי דורית

ן 29.8.2006 שפירא שושנה ו  1649 שפירא בן צי

 1742 טבריס אלון 3.9.2006 טבריס יעקב

ן סופיה ו ידז  5039 קופרמן ברנרד 30.1.2001 דו

 9813 דניאל יצחק 20.4.2005 דניאל מרים

ובל ו י ו אסתר 16.10.2006 רומנ  4449 רומנ

״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006)  י

 מסי שם המנוח/ה תאריך

 תיק פטירה

אל 18.10.2006 ו  4601 מלכה י

 6542 לייטנר דוד 8.11.2005

 3509 לאופר גיאנט 8.5.2006

 8584 כהן מרדכי 22.8.2006

 0111 לובטון אלי 19.10.2006

 8363 אוחנה כרמלה 30.1.2002

ן יצחק 6.10.2006 ו חי  9787 או

ן יחזקאל 9.10.2006  2865 חכם אהרו

 2572 עמיר יוסף 28.6.2006

 3598 גרמה מרים 6.9.2006

 6743 עטר לאה 26.9.2006

 3277 הלל סלם 13.6.2006

 2338 שירן נגבה 3.9.2006

 9601 שרעבי נתן 4.8.1988

ת 17.1.2006  5441 שרעבי שולמי

 1867 היצחקי שמואל 29.7.2006

 5614 בן אסולי יוסף 17.5.1999

 4911 פולישוק צבי (הרש) 11.1.1987

 0910 קסיאל מרקו 14.2.1997

 נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

 שם המבקש/ת

 מלכא עקיבא

 לייטנר דזי

 פרציק לילי

 שראני כוכבה

 לובטון אפרים

ר  אוחנה מאי

ן מרדכי ו חי  או

ן  חכם אהרו

 זמירה

 עמיר רחל

רית  גרמה או

ן  עטר שמעו

 הלל מנשה

 סאני טלי

 שרעבי מנחם

 שרעבי מנחם

ץ סגולה בי מו  פרו

 ושדי אתי

 פולישוק בצלאל

 קסיאל דני

 י״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006)

 משה הלוי, 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 שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

י אדוארד זה חי אלול נ״ג לו י י עז  5524 לו

 8103 עמר אסתר כ״ה תשרי ס״ז עמר מיכאל

 5611 כהן עזרא י״ט כסלו ס״ה כהן דוד

אל חי י י נ י י אברהם חי אב נ״ו אלחי נ י  0719 אלחי

 מסעודה

 2512 ברויטמן שרה טי טבת ס״ד ברויטמן פיליפ

נה דני נה חגית אי אלול ס״ו מי  5459 מי

 7345 רוזנפלד נפתלי יי אלול ס״ו בר חי רות

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 תאריך שם המבקש/ת

 פטירה

 מסי שם המנוח/ה

 תיק

ן נו  6207 אברון י

 1328 לוגר חיה נסה

 14.4.2003 אברון אסנת

ץ טובה בי בו  20.2.2006 לי

מימה 8.6.2006 כוכבי אופיר  5787 כוכבי י

ת רי  8681 פליק אלכסנדר 9.10.2006 ברק או

 כ״ה בחשון התשס״ז (16 בנובמבר 2006)

ץ, המזכיר הראשי  חנוך גרנבי

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  836 ילקוט הפרסו



י באריאל ר ו ז א ן הרבני ה  בית הדי

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

ה 28.11.2005 דיאמנט יחזקאל חי ־  7665 דיאמנט עדי

 ודפנה

 כ״א בחשון התשס״ז(12 בנובמבר 2006)

 צבי מוראד, המזכיר הראשי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1488/06

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

ר 2000 בע״מ, צו י  ובענין פירוק חברת קונסטיל י

די ב״כ עו״ד דמיטרי בקסנסקי,  והמבקש: יעקב לין, על י

יד י  מרח׳ הרצל 71, ראשון לציון, טלי 03-9563676, טלי נ

 050-4662165, פקס׳ 03-9674816.

ום 7.5.2006 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

 15.1.2007 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 9.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.8.1.2007 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דמיטרי בקסנסקי, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1945/06

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

 ובענין פירוק חברת שקבר השקעות בע״מ, ח״פ 51-103675-8,

 והמבקשים: אי.ג׳י.איי. - אקספורט ג׳נרייטד אינדסטריס

 בע״מ, ח״פ 51-167913-6, וג׳ון אליאסוב, ת״ז 12761755, ע״י ב״כ

ם מי ו מאיר קורן, ממגדלי התאו א / ו ליסה סגלוב ו א /  גדעון כהן ו

0 3  1, רח׳ ז׳בוטינסקי 33, רמת גן 52511, טל׳ 03-6134244, פקס׳ -

.6134245 

ום 21.8.2006 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

 31.1.2007 בשעה 8.30.

837 

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

ה יי ניסן ס״ד בר חי רות  7352 רוזנפלד חי

אי אדיט שרה נ יב קלרה יי חשון ס״ה י  8227 לו

הו י לי אב ס״ו דניאל אלי ז  9533 דניאל די

ז אורה לו ז גורג לי תשרי ס״ו אי לו  4226 אי

 9240 נעמן כמייס חי אלול ס״ו נעמן מכלוף

״ז אלול ס״ו גינסבורג שלמה  9728 גינסבורג מריה י

ם י נה י״ד אלול ס״ד סרור חי י  2627 סרור מז

 יצחק

״א חשון ס״ו קליין לאה  3101 קליין אברהם י

י יגאל ו  0570 פורטנוי ברכה כ״ו אב ס״ו נ

 כ״ה בחשון התשס״ז (16 בנובמבר 2006)

 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

ד ו ד ש א י ב ר ו ז א ן הרבני ה י ד  בית ה

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/

 תיק פטירה

 2327 קרינברג דורה 3.4.1994 קרינברג משה

 (דבורה)

 1484 קריחלי נייגינה 4.12.2003 קריכלי יצחק

 8028 אלמקייס שלמה 9.2.1961 אלמקייס מזל

ץ 30.7.2006 ריבן רזיאל י ר  8124 רובין מו

י סימה ת 27.5.2006 לו די הו  6690 פרוט י

י חנן י נורית (נינט) 28.10.2006 לו  8595 לו

ש עי  6023 דדון חסיבה 11.10.2006 דדון י

 6549 אמזלג יוסף 9.9.2006 אמזלג אנט

 9664 לינדה מלכה 4.9.2006 לינדה גירשה

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 ניסים אדרי, המזכיר הראשי

ן ו ל ק ש א י ב ר ו ז א ן הרבני ה  בית הדי

 הודעות

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

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי שם המנוח/ה תאריך שם המבקש/ת

 תיק פטירה

יה 2.8.2005 חכמון יצחק  3779 חכמון עלגי

 כ״ה בחשון התשס״ז (16 בנובמבר 2006)

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי
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דעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 16.00 דיה לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 13.12.2006.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 סימה עגיב-מוסקוביץ, עו״ד

 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2105/06

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

 ובענין פירוק חברת טיולי השלושה תיור בע״מ, ח״פ

 51-270328-1, אזור תעשיה קניאל בן גוריון, רעננה 46101, אצל

 עו״ד דורון גלית, מרח׳ הארבעה 21, תל אביב 64739,

 והמבקש: אגף מס הכנסה - פקיד שומה כפר סבא, ע״י

י דה לפירוק, כינוס נכסים ופש״ר באמצעות ב״כ עו״ד מז חי  הי

ו גיריאס א / ר ו ו אריק שמי א / ץ ו בי נו רית כהן רבי ו אי א /  רנצלר ו

ה קפלן, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל׳ ו מאי א /  פאנוס ו

 03-7633180, פקס׳ 03-7633285.

ום 3.10.2006 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

 24.1.2007 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

.17.1.2007 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיריאס פאנוס, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2237/06

ת, התש״ם-1980, ופקודת החברות תו  בענין חוק העמו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה אנדרטה לחללי בקעת הירדן, ע״ר

,58-005026-8 

״ד מירית כנרי, מרח׳ ת, ע״י ב״כ עו תו  והמבקש: רשם העמו

רושלים 91340. ם, ת״ד 34071, י מי  כנפי נשרים 15, בית התאו

ום 5.11.2006 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

תה הנזכרת לעיל, י בתל אביב לפרק את העמו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 1.2.2007 בשעה 8.30.

צה לתמוך רה הרו  כל נושה או משתתף של העמותה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

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

ום 20.1.2007.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גדעון כהן, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1740/06

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

יר קומפלקס בע״מ, ח״פ 51-332586-0,  ובענין פירוק חברת הי

 והמבקשת: כרמן דיין, ע״י ב״כ עו״ד אבידן כהן, מרח׳ מנחם

 בגין 12, רמת גן, טל׳ 03-7523990.

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

 26.12.2006 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 12.30  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא י

ום 14.12.2006.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  אבירן כהן, עו

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2051/06

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

 ובענין פירוק חברת רמוביל(99) בע״מ, ח״פ 51-281377-5,

,  והמבקשת: דבורה עגיב, ע״י ב״כ עו״ד סימה עגיב-מוסקוביץ׳

 מרח׳ יגאל אלון 65, תל אביב 64733.

ום 18.9.2006 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

 20.12.2006 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
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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 18.2.2007.  בי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  טלי רונן, עו

 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי באר-שבע

 תיק אזרחי 9445/06

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

ות בע״מ, ח״פ  ובענין פירוק חברת סופר דוד תעשי

 51-247343-0, בכתובת רשומה: ת״ד 3058, אשקלון, וגם אצל מנהל

י קוזמן, מרח׳ לילינבלום 7, ראשון לציון.  החברה חז

 המבקשים: איסכור שרותי פלדה בע״מ, ח״פ 51-043154-7,

ו פנינה טל, מרח׳ דיזנגוף 205, תל א /  ע״י ב״כ עו״ד חנה קלוגמן ו

 אביב 63115, טל׳ 03-5276015, פקס׳ 03-5276016.

ורא רובננקו, מרח׳ דיזנגוף 205, תל ״ד גי  והמפרק הזמני: עו

 אביב 63115, טל׳ 03-5276015, פקס׳ 03-5276016.

ום 14.9.2006 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

 30.1.2007 בשעה 9.00.

צה לתמוך ו משתתף של החברה האמורה הרו  כל נושה א

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

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

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור 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

.23.1.2007 

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 גיורא רובננקו, עו״ד

י  המפרק הזמנ

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

 א.ד.ש אחים שפיגל תעשיות מתכת(994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-205131-9)

 (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 הנ״ל

״ד ניסן צפריר, ום 16.1.2007, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 ברח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, 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

 דוד שפיגל עוזיאל שפיגל

 מ פ ר ק י ם

839 

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  לפני מועד הדי

ו למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת  לנושה א

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 939/06

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

 ובענין פירוק חברת שר-טלמור מחשבים בע״מ, ח״פ

,51-270329-9 

 והמבקשים: יבגני אלטרמן ואנה ארייב, ע״י ב״כ עו״ד עמוס

ים 4, חיפה. י  אלון, מרח׳ מחנ

 נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט

כי בקשת י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המחו

ום 28.2.2007 ושב בדין בי ו תישמע בפני בית המשפט הי  פירוק ז

 בשעה 9.15.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

ן שלו, לאחר ת עורך הדי ו באמצעו  הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ ו דעה על רצ  שימסור למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

ם לפני מועד מי דיהם לפי המען הנ״ל עד 7 י  באופן שתגיע לי

ן בבקשה. ו  הדי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  עמוס אלון, עו

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 1072/06

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

 ובענין פירוק חברת פראטק בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, משה גולדשטיין, גנדי קלמנס,

 ולדימיר רייכמן, ולדימיר דונסקנו, מלכית כהן, לובה סקרבנבסקי,

 נועם אורן, ע״י ב״כ עו״ד טלי רונן, מרח׳ הנביאים 20, חיפה

.33104 

ום 20.11.2006 הוגשה בקשה  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ז  לבית המשפט המחו

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

 5.3.2007 בשעה 9.00.

צה לתמוך  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרו

ו להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת  במתן צו בענין הבקשה א

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 מוצרי נפץ והנדסה כימית בע״מ

 (ח״פ 51-019512-6)

 (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 18.1.2007, בשעה 11.30, במשרד עו״ד ארדינסט, בן  תתכנס בי

ן, קומה 13, רח׳ ברקוביץ 4, תל אביב, זאו , מגדל המו  נתן ושות׳

צד התנהל  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 זרי רחימי פרידמן, עו״ד, מפרקת

 א.ג.ן נדל״ן בע״מ

 (ח״פ 51-235319-4)

 (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

דעה ם לאחר פרסום הו ו ום 7.1.2007, או 30 י  הנ״ל תתכנס בי

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרד עו״ד צבי יניר,

ץ 117, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח׳ החלו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 אורי נסים, מפרק

 סופר אור נס בע״מ

 (ח״פ 51-228661-8)

 (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

דעה ם לאחר פרסום הו ו ום 7.1.2007, או 30 י  הנ״ל תתכנס בי

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרד עו״ד צבי יניר,

ץ 117, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח׳ החלו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 אורי נסים, מפרק

 א.ק.ש.ן. תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-227982-9)

 (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 הנ״ל

ום 22.1.2007, בשעה 12.00, במשרדי החברה, דרך  תתכנס בי

 מנחם בגין 23, 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
 שאול לוטן, מפרק

 אבני ובניו בע״מ

 (ח״פ 51-072291)

 (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 9.1.2007, בשעה 10.00, במענה של המפרקת, שרה  תתכנס בי

 אבני, רח׳ בית אל 6ב, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 שרה אבני, מפרקת

 אי.סי.אי.סי.אס. 2004 בע״מ

 (ח״פ 51-356380-9)

 (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 הנ״ל

ום 25.12.2006, בשעה 19.00, ברח׳ קלאוזנר 38, רעננה,  תתכנס בי

ניהם, דעה זו, לפי המאוחר מבי עד פרסום הו ם ממו ו  או 30 י

תו מקום, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, באו  באותה שעה ו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 תמר פולנה גואטה, מפרקת

 גלי קמה סחר(998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-259828-5)

 (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 18.1.2007, בשעה 10.30, במשרד עו״ד ארדינסט, בן  תתכנס בי

ן, קומה 13, רח׳ ברקוביץ 4, תל אביב, זאו , מגדל המו  נתן ושות׳

צד התנהל  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 זרי רחימי פרידמן, עו״ד, מפרקת

 תעבורה תפזורת הובלה (ו200) בע״מ

 (ח״פ 51-315254-6)

 (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 18.1.2007, בשעה 11.00, במשרד עו״ד ארדינסט, בן  תתכנס בי

ן, קומה 13, רח׳ ברקוביץ 4, תל אביב, זאו , מגדל המו  נתן ושות׳

צד התנהל  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 זרי רחימי פרידמן, עו״ד, מפרקת

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  840 ילקוט הפרסו



 טל-ביוטק בע״מ

 (ח״פ 51-279080-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ם ום 24.1.2007, בשעה 9.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

נה, לשם הגשת דוח סופי ו  של החברה, כפר ביל״ו 24, נס צי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 מיכאל טל, מפרק

 לוקו בדים בע״מ

 (ח״פ 51-344253-3)

 (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

ם ום 23.1.2007, בשעה 9.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

ץ שפר 8, תל אביב, לשם הגשת דוח נובי  של החברה, רח׳ רבי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 אריה רשקס, מפרק

 ענג-נפש וארועים בע״מ

 (ח״פ 51-319346-6)

 (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 25.1.2007, בשעה 12.00, במשרדי רו״ח ז׳יטניצקי  תתכנס בי

, רח׳ יגאל אלון 65, תל אביב 67443, לשם הגשת ן ושות׳ ינשטי  ו

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 שמעון זייטניצקי, רו״ח

 בא כוח החברה

 אוסקר אינטרנשיונל סי.פי. בע״מ

 (ח״פ 51-198279-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

דעה כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל  נמסרת בזה הו

ה 8/411, ום 27.1.2007, בשעה 9.00, ברח׳ התעשי  תתכנס בי

 ירושלים.

י מפרק לחברה. ו נ מי ם ו ום: אסיפת נושי  על סדר הי

 אוסקר גולדשטיין, דירקטור

 מ.ז.א.ס. בע״מ

 (ח״פ 51-247660-7)

 (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

-עדן ום 23.1.2007, בשעה 10.00, במשרד עו״ד קריכלי  תתכנס בי

ד העברי 10, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי , רח׳ הגדו  ושות׳

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 ערן פורטוגלי, מפרק

 יומנייציר - אאוטדור אדיוקיישן בע״מ

 (ח״פ 51-315789-1)

 (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 21.1.2007, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

נאי 48, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  אלכסנדר י

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 אהרון זוהר, מפרק

 אינטרנט דרייבר בע״מ

 (ח״פ 51-311237-5)

 (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

, ני ום 22.1.2007, בשעה 18.00, במשרד זיסמן, אהרו  תתכנס בי

, רח׳ הירקון 52א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי יר ושות׳  גי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 דני פיין, מפרק

 אחים אברהם בנין והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-189557-5)

 (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

ם ום 23.1.2007, בשעה 9.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

 של החברה, רח׳ עלי הכהן 17, בני ברק, 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.
 משה אברהם, מפרק

841 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 אולטרקום קומיוניקיישנס הולדינגס (995ו)

 (ח״פ 51-220482-7)

 (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 28.1.2007, בשעה 13.00, במשרדי החברה, רח׳  תתכנס בי

 הברזל 31, קומה ג׳, תל אביב, 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

 שרלין לורנזו, מפרקת

 סגולת הטבע בע״מ

 (ח״פ 51-324209-9)

 (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 הנ״ל

ום 30.1.2007, בשעה 10.00, אצל המפרק, נחמן זליג  תתכנס בי

 רוטזק, רח׳ עמיאל 3, כפר סבא, 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
 נחמן זליג רוטזק, מפרק

 במת חן חברה קבלנית לבנין בע״מ

(51-157802 -  (ח״פ 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

ה נ ו ום 30.1.2007, בשעה 10.00, אצל המפרק, י  הנ״ל תתכנס בי

 בהרי, רח׳ סוקולוב 64, חולון, 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

 יונה בהרי, מפרק

 אלקטרו חש 990ו בע״מ

 (ח״פ 51-151809-4)

 (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 30.1.2007, בשעה 10.00, אצל המפרקת, מרסל בן  תתכנס בי

ם 7, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של י  הרוש, רח׳ חפץ חי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי  המפרקת, המראה כי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 מרסל בן הרוש, מפרקת

 מול - מיכון וציוד למשק בע״מ

 (ח״פ 51-085420-1)

 (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 28.1.2007, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של  הנ״ל תתכנס בי

יצמן 40, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  החברה, רח׳ ו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 מיכאל ישעיה, מפרק

 דביר נגב מערכות תוכנה בע״מ

 (ח״פ 51-300314-5)

 (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

ץ ום 28.1.2007, בשעה 17.00, במשרדי החברה, קיבו  תתכנס בי

 דביר, ד״נ הנגב, מיקוד 85330, 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

 יאיר לוין, מפרק

 ברקנית הנגב נכסים ושירותים בע״מ

 (ח״פ 51-300321-0)

 (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

ץ ום 28.1.2007, בשעה 16.00, במשרדי החברה, קיבו  תתכנס בי

 דביר, ד״נ הנגב, מיקוד 85330, 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

 יאיר לוין, מפרק

 טיולי שומרון בע״מ

 (ח״פ 51-108433-7)

 (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 28.1.2007, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳  תתכנס בי

ב 8, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  שמואל הנצי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 לביאה מוברמן, מפרקת

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  842 ילקוט הפרסו



 י.ל.ג. אחזקות(ו200) בע״מ

 (ח״פ 51-318324-4)

 (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 4.2.2007, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רו״ח  תתכנס בי

ים, רח׳ אהליאב 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי  ישראל חי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק

 אבנטוס תעשיות בע״מ

 (ח״פ 51-195718-5)

 (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 4.2.2007, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רו״ח  תתכנס בי

ים, רח׳ אהליאב 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי  ישראל חי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק

 ר.או. הרצוג בע״מ

 (ח״פ 51-301599-0)

 (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 ניסן צפריר, ום 4.2.2007, בשעה 12.00, במשרדי עו  תתכנס בי

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, 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

 רפי הרצוג, מפרק

 א.צ. קקטוס, שווק וסחר בינלאומי בע״מ

 (ח״פ 51-175832-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ום 4.2.2007, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, עו  תתכנס בי

 רועי סהר, רח׳ ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.
 רועי סהר, עו״ד, מפרק

 יהלומי טלרן בע״מ

 (ח״פ 51-236397-9)

 (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 הנ״ל

ן סיסו, ום 31.1.2007, בשעה 12.00, אצל המפרק, שמעו  תתכנס בי

 רח׳ בארי 45, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 שמעון סיסו, מפרק

 יהלומי סי-רז בע״מ

 (ח״פ 51-223009-5)

 (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

ן סיסו, רח׳ בארי 45, ום 31.1.2007, אצל המפרק, שמעו  תתכנס בי

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

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 שמעון סיסו, מפרק

 ארנדה בע״מ

 (ח״פ 51-037117-2)

 (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 1.2.2007, בשעה 12.00, במשרד המפרק, מרכז  תתכנס בי

 עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 משה שקל, עו״ד, מפרק

 ע.ל.ג. אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-318330-1)

 (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

ום 4.2.2007, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רו״ח ישראל  תתכנס בי

ים, רח׳ אהליאב 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  חי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק

843 6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 פוארטו ליברה בע״מ

 (ח״פ 51-301194-0)

 (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

״ד ום 22.2.2007, בשעה 8.30, במשרדה של עו  הנ״ל תתכנס בי

 רינה אורון, רח׳ החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 משה לוי, מפרק

 חברה לנאמנות של משרד עורכי הדין פוריס-העצני

 ושות׳ בע״מ

 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

י ״ד פוריס העצנ ום 28.2.2007, בשעה 9.30, אצל עו  תתכנס בי

ם, ירושלים, מי , מרח׳ כנפי נשרים 15, בית התאו  רוזנברג ושות׳

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

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 עידן מילר, עו״ד, מפרק

 אילן קנדל בניה ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-170340-7)

 (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 27.2.2007, בשעה 17.00, אצל המפרק, עו״ד שמואל  תתכנס בי

 פאר, רח׳ ז׳בוטינסקי 5, רמת גן, 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

 שמואל פאר, עו״ד, מפרק

 ז.פ.צ.ג. השקעות

 (ח״פ 51-283967-1)

 (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 27.2.2007, במשרדי החברה, רח׳ גזר 8, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 זאב פלפל, מפרק

 אחים רוזנטל שרותי כח אדם בע״מ

 (ח״פ 51-363723-1)

 (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

וסי גפני, רח׳ ום 7.2.2007, בשעה 17.30, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 התע״ש 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 ולד רוזנטל, מפרק

 גינרל קונסטרוקט בע״מ

 (ח״פ 51-216744-6)

 (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

וסי גפני, רח׳ ום 7.2.2007, בשעה 17.30, אצל רו״ח י  תתכנס בי

 התע״ש 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 ולד רוזנטל, מפרק

 מדארט בע״מ

 (ח״פ 51-348826-2)

 (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

, ״ד זלינגר ושות׳ ום 15.2.2007, בשעה 13.00, במשרד עו  תתכנס בי

 רח׳ מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 ניר נבות ליאור פלג לאוניד לוריא

 מ פ ר ק י ם

 אורביט טרדינג אינטרפרייזס בע״מ

 (ח״פ 51-184476-3)

 (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

, ״ד זלינגר ושות׳ ום 15.2.2007, בשעה 11.00, במשרד עו  תתכנס בי

 רח׳ מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 אורן יוסף, מפרק

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  844 ילקוט הפרסו



ום 31.12.2000, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את בצלאל פינגולד, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

ד השרון, למפרק החברה. ו ת נודדים 10, ה לו  50253285, מרח׳ חו

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

 בצלאל פינגולד, מפרק

 ג.א.ר.א.ת. בע״מ

 (ח״פ 51-111391-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 14.11.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ת שוטה, ת״ז ן ולמנות את אמי  החלטה לפרק את החברה מרצו

 16886715, מרח׳ צפת 2, 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

 אמית שוטה, מפרק

 בן נתן מדידות בע״מ

 (ח״פ 51-175281-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 14.11.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור בן נתן, ת״ז

 053186508, מרח׳ יצחק שדה 34, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דרור בן נתן, מפרק

 מוניות אורן ישיר בע״מ

 (ח״פ 51-304173-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 21.3.2004, התקבלה החלטה  845 של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 מ.ס.מ. מפעלי סינטר מפלסים בע״מ

 (ח״פ 51-097544-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 28.2.2007, בשעה 12.00, בקיבוץ מפלסים, לשם  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

כדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים  ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  ובנ

 ירון לוריא, מפרק

 אריה ברגמן בע״מ

 (ח״פ 51-206920-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 17.10.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה ברגמן, ת״ז

 050579184, מרח׳ וולמן 9, 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

 אריה ברגמן, מפרק

 מודנול בע״מ

 (ח״פ 51-127839-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 15.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את פרופ׳ מיכאל בלומנטל,  לפרק את החברה מרצו

ז 2, רמת אפעל, למפרק החברה. ו  מרח׳ האג

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

 פרופ׳ מיכאל בלומנטל, מפרק

 וובדיזיין בע״מ

 (ח״פ 51-256338-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו



 איזונים אנרגטיים בע״מ

 (ח״פ 51-325829-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 3.9.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את משה הלפרט, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 052765161, מרח׳ הרב ברסלב 26, בני ברק, למפרק החברה.

 שמעון זייטניצקי, רו״ח

 בא כוח החברה

 לנסט מערכות בע״מ

 (ח״פ 51-337012-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 15.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רונן ליבוביץ, מרח׳ ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 מנחם בגין 48, פתח תקוה 49732, 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

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 צאום ושות׳ בע״מ

 (ח״פ 51-214241-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 2.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את בנימין צאום, מרח׳ רבינא  לפרק את החברה מרצו

 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 בנימין צאום, מפרק

 גייינט-ווב בע״מ

 (ח״פ 51-363281-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אברהם קורן, מרח׳

 מנחם בגין 7, רמת גן, טל׳ 03-6120111, 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

 אברהם קורן, עו״ד, מפרק

 מדריכים מסווגים בע״מ

 (ח״פ 51-276655-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 14.11.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלון יהושע, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

ונה, למפרק  055139232, מרח׳ זמל זוסיא 4, שמורת מליבו, נס צי

 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
 אלון יהושע, מפרק

 ע. אליגון בע״מ

 (ח״פ 51-220454-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 9.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד דני אליגון, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

0 8 ו 24/7, באר שבע 84558, טל׳ 08-6492011, פקס׳ - נ  אברהם אבי

 6492902, 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

 דני אליגון, עו״ד, מפרק

 אור השקעות וניהול (א.אי.אל.) ו200 בע״מ

 (ח״פ 51-311722-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר מינוי מפרקת

דעה כי באסיפה של החברה הנ״ל,  נמסרת בזה הו

רית לויט, ה של אי י ו נ ום 12.11.2006 הוחלט על מי  שנתכנסה בי

 למפרקת החברה.
 אירית לויט, מפרקת
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ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 7.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את פליקס מסיקה, מרח׳

ם 27, בת ים, למפרק החברה. רושלי  י

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

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 14 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

 פליקס מסיקה, מפרק

 מיכאל דורון - מהנדסים בע״מ

 (ח״פ 51-267392-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 7.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל דורון, מרח׳ ברקן

 16, כפר סבא, למפרק החברה.

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

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 14 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

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

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 מיכאל דורון, מפרק

 שולץ חביבי בע״מ

 (ח״פ 51-053789-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 15.10.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

תי לנדה, מרח׳ ״ד אי  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו

רי 41, תל אביב, למפרק החברה. ו נטיפי  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

 איתי לנדה, עו״ד, מפרק

ום 16.10.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שי שגב, ת״ז 038456893,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ הפור 23, ראשון לציון, 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

 שי שגב, מפרק

 ד״ר אבי שכטר רפואת ילדים בע״מ

 (ח״פ 51-329549-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את אברהם שכטר, ת״ז 55511547, מרח׳ התאנה 6/4,

 אפרתה, 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

 אברהם שכטר, מפרק

 ש.צ.ר. ייעוץ עסקי בע״מ

 (ח״פ 51-292467-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 6.11.2006, עם הצהרת כושר  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 פירעון, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 שגיב צוק רם, למפרק החברה.

 כמו כן, עו״ד הילה עירון, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב,

וח לרשם החברות על החלטתה של החברה  הוסמכה לדו

ו של המפרק למפרק י ו נ  להתפרק מרצון כאמור לעיל, על מי

ת ברשומות. רו  החברה ופרסום ההחלטות האמו
 הילה עירון, עו״ד
 באת כוח החברה

 מוסך אל-חי בע״מ

 (ח״פ 51-132905-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני
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 פליקס גיל שיווק בע״מ

 (ח״פ 51-347820-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו
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ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 חיים מלמן, מפרק

 פרופ׳ פיליפ משה בע״מ

 (ח״פ 51-328283-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 17.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד אורן שריקי, מרח׳  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו

והר 45, תל אביב, טלפקס 03-5445979, למפרק החברה.  הז

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

 אורן שריקי, עו״ד, מפרק

 ביוטי גלרי בע״מ

 (ח״פ 51-154981-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 19.11.2006, התקבלה  המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

י שסטוביץ, נ ו ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

, למפרק החברה. ם 24, כפר שמריהו רדי ו  מרח׳ הו

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

 יוני שסטוביץ, מפרק

 טרק דיאגנוסטיק סיסטמס בע״מ

 (ח״פ 51-301191-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 15.11.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח נתן דרייבלט, ת״ז

ן 31א, נתניה, טל׳ 09-8824389, למפרק  3148277, מרח׳ אוסישקי

 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
 נתן דרייבלט, רו״ח, מפרק

6.12.2006 , ז ם 5603, ט״ו בכסלו התשס״ מי  ילקוט הפרסו

ום 19.11.2006, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

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

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ן 7, כפר סבא, למפרק הו שלח, ת״ז 041910563, מרח׳ נחשו  אלי

 החברה.

 אליהו שלח, מפרק

 אינפוביט בע״מ

 (ח״פ 51-279823-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 29.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מלמן, ת״ז 051236438, י ן ולמנות את חי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ חגי 3, כפר סבא, 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  תביעותי

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

 חיים מלמן, מפרק

 חיים מלמן החזקות בע״מ

 (ח״פ 51-283530-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 16.10.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מלמן, ת״ז 051236438, י ן ולמנות את חי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ חגי 3, כפר סבא, 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
 חיים מלמן, מפרק

 חיפוש מצרפי בע״מ

 (ח״פ 51-299790-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ום 29.8.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מלמן, ת״ז 051236438, י ן ולמנות את חי  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ חגי 3, כפר סבא, 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
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