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לסיוע למנהל המינהלה מינוי משנה על הודעה
ליישום השומרון וצפון עזה חבל  למתיישבי

ההתנתקות תכנית
ההתנתקות, התשס"ה-2005 תכנית חוק יישום לפי

ההתנתקות,  תכנית יישום לחוק  7 סעיף לפי מודיע  אני
סעיף  לפי סמכותי בתוקף כי החוק), - התשס"ה-12005 (להלן
לסיוע למתיישבי עם מנהלת המינהלה לחוק, ובהתייעצות 6(א)
- (להלן ההתנתקות תכנית וליישום השומרון וצפון עזה חבל
למשנה ,058141029 ת"ז מוסקוביץ, את תומר מיניתי המינהלה),

המינהלה. למנהל

בינואר   1) התשס"ז בטבת י"א ביום החל המינוי תוקף
.(2007

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז
 (3—3485 (חמ

אולמרט אהוד
הממשלה ראש __________

.142 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

לכהונה בפועל שופט מינוי הודעה על
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

לעבודה,  הדין בית לחוק  8 לסעיף בהתאם מודיעה אני
האמור,  לחוק  7 סעיף לפי סמכותי שבתוקף התשכ"ט-11969,
ובהסכמת והתעסוקה המסחר התעשיה שר עם בהתייעצות
גליקסמן לאה  את מיניתי לעבודה, הארצי הדין בית  נשיא
לעבודה אזורי  דין בית של שופטת  ,056808660 ת"ז כוכבי,
בפועל לכהונה בהסכמתה, לעבודה, הארצי הדין בית ורשמת
 1) התשס"ז בטבת י"א מיום לעבודה הארצי הדין בית כשופטת

בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007). יום י"ד 2007) עד בינואר

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—1563 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.70 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

הפסקת כהונה הודעה על
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

התשכ"ט- לעבודה, הדין בית לחוק 13 לסעיף בהתאם
מטה הרשומים של  כהונתם  הפסקת על  מודיעה  אני ,11969

התפטרותם: בשל לעבודה, הדין בבתי ציבור כנציגי
יואל חסון2

יעקב שטרן3
רונן וגנר3

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—178 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.70 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.1578 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

.3241 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

חוקרי ילדים מינוי ביטול הודעה על
ילדים), התשט"ו-1955 (הגנת ראיות דיני חוק לתיקון לפי

הראיות  דיני לתיקון  לחוק  3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מינוים ביטול על מודיעה אני התשט"ו-11955, ילדים), (הגנת

ילדים: לחוקרי מטה הרשומים של
2036243293 ת"ז עדני, עירית
3032827933 ת"ז בורלא, טלי

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז
 (3—401 (חמ

לבני ציפי
המשפטים שרת __________

.96 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.866 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

.3553 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

אדום דוד מגן החוץ במועצת שרת נציג מינוי
התשנ"ב-1992 מגן דוד אדום, תקנון לפי

אדום, דוד מגן לתקנון 11(2)(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
,053630653 ת"ז לשנו-יער, אהרון את ממנה אני התשנ"ב-11992,

אדום. מגן דוד במועצת לנציגי משרד החוץ, עובד

(3 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ב
 (3—1069 (חמ

לבני ציפי
החוץ שרת __________

.842 עמ' התשס"ו, ;1542 עמ' התשנ"ב, 1  ק"ת

גביה על ממונות מינוי
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

הלאומי הביטוח לחוק 367(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המפורטות להלן את אני ממנה התשנ"ה-11995, משולב], [נוסח

(גביה)2: המסים פקודת לענין הגביה על לממונות

055918007 ת"ז אלצ'ק, הגר

00320176 דינה תורג'מן, ת"ז

052416047 ת"ז נובוטני, אילנה

056489388 ת"ז תפיירו, שרה

(3 בספטמבר 2006) באלול התשס"ו י'
 (3—229 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.210 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

.1374 ב', עמ' כרך 2  חוקי א"י,

סעד פקידי מינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד לפקידי  מטה הרשומים את ממנה אני  התש"ך-11960,

האמור: החוק לענין

__________
.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח
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ריינה מקומית מועצה - 033267378 ת"ז דחלה, מוחמד

טמרה מקומית מועצה - 026436642 ת"ז מוסטפא, אפרודית

הירדן עמק אזורית מועצת - 022427454 ת"ז סרור, רונית

הכרמל עיריית - 55174999 ת"ז חלבי, חוסאם

סנאן מועצה מקומית אבו - 059963629 טרוב סלום, ת"ז

יבנה גן מקומית מועצה - 03323210 ימית עופרי, ת"ז

ורדים כפר מקומית מועצה - 58146747 מיכל מסד, ת"ז

אפרים מעלה מקומית מועצה - 029539012 ת"ז דרור, בן ורד

חיפה עיריית - 304469349 זויה לרנר, ת"ז

כעביה,  מקומית מועצה - 037325883 ת"ז אלכרים דחלה, עבד
טבאש, חגארה

מבשרת  מקומית מועצה -  057931610 ת"ז פרל, שמעוני יפה
ציון

יפיע מקומית מועצה - 029120904 ת"ז סאמר, כנאנה פאהים

מקומית  מועצה -  040484719 ת"ז סעדיה, סלימאן ג'האן
נוג'ידאת בועיינה

ערערה מקומית מועצה - 28306777 עקל, ת"ז מנאל אבו

זקרא אל ג'סר מקומית מועצה - 031688930 ת"ז יונס, נבילה

יסוד  מקומית מועצה -  013839667 ת"ז בוסקילה,  הלנה אינז 
המעלה

הרצליה - 012249884 ת"ז רוזנבאום, מריון

הגליל מרום אזורית מועצה - 024182669 ת"ז מובחר, בן איריס

יעקב מועצה מקומית באר - 070096755 יצחק חיים סקה, ת"ז

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש  

סעד פקידי מינוי ביטול
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה הרשומים של מינוים את מבטל אני התש"ך-11960,

החוק האמור: לענין לפקידי סעד

עזה חוף אזורית מועצה - 054580402 ת"ז חזן2, עובדיה

אביב תל עיריית - 038785630 ת"ז מזרחי3, מודריק תמר

- קרית ים 057257859 ת"ז זהבה אמתי4,

ביאליק קרית - 55402754 ת"ז ענת צור5,

העליון הגליל - 10211209 ת"ז אירית אפרתי6,

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
 (3—142 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

.2164 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

.1999 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

.3099 עמ' התשס"א, 4  י"פ

.820 עמ' התשס"א, 5  י"פ

.4652 עמ' התשנ"ה, 6  י"פ

מבחן לנוער מינוי קצינת
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
,031949563 ת"ז פורת, לימור  את ממנה  אני התשכ"ט-11969,

במחוז המרכז. האמור לענין החוק לנוער לקצינת מבחן

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב
 (3—141 (חמ

אולמרט אהוד
הרווחה הממשלה ושר ראש __________

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

רשמי תקן החלפת בדבר אכרזה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

לחוק התקנים, 8(ה) סעיף לפי בתוקף סמכותי מכריז, אני
באישורי, החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי התשי"ג-11953,

שלהלן: הרשמי התקן את

בדיקה,  ושיטות בטיחות  דרישות - ילדים  עגלות -  891 ת"י
.2004 מיוני

יבוא: במקומו

בדיקה,  ושיטות בטיחות  דרישות - ילדים  עגלות -  891 ת"י
.2006 מדצמבר

הפקדת בדבר במקומות המפורטים בהודעה יופקד התקן
התשל"ו, ,2223 הפרסומים בילקוט שפורסמה רשמיים, תקנים

.1871 עמ'

פרסומה. מיום ימים שישים זו אכרזה של תחילתה

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
 (3—95 (חמ

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

ערר לוועדות וחברה ראש יושב מינוי
לישראל), התשנ"ה-1995 ארצי (כביש אגרה חוק כביש לפי

(כביש אגרה כביש לחוק 12ב(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
ממנים  אנו  החוק), - (להלן  התשנ"ה-11995  לישראל), ארצי
בעל סמכויות הפעלת לענין הערר  לוועדות חדשים חברים

כלהלן: לחוק 12 סעיף לפי הזיכיון

הערר  ועדת ראש ליושב - 025068941 ת"ז שרון גלילי, עו"ד (1)
שילה2; גד עו"ד של במקומו בחיפה,

הרשות נציגת ,027120377 ת"ז סליקטר, אורלי  עו"ד (2)
של במקומה בירושלים, הערר בוועדת לחברה - הממונה
בתמוז ד' ביום שמונתה שלומוביץ-שטיין, שמרית עו"ד
הרשות נציגי מקום ולממלאת ,(2005 (11 ביולי  התשס"ה
בתל–אביב-יפו החוק לפי שמונו הערר בוועדות הממונה

ובחיפה.

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—2914 (חמ

        אברהם הירשזון        שאול מופז
התחבורה והבטיחות בדרכים שר האוצר      שר   

           __________
.282 עמ' התשנ"ח, ;490 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

.5 עמ' התשס"ה, 2  י"פ
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ובמינהלה במועצה נציג מינוי
ירושלים, התשמ"ח-1988 לפיתוח חוק הרשות לפי

לחוק הרשות ו–10(1) 8(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
וינר, שי את ממנה אני התשמ"ח-11988, ירושלים, לפיתוח
לפיתוח הרשות  במועצת התיירות שר לנציג  ,022108468 ת"ז

ריגל2. משה במקום הרשות, ובמינהלת ירושלים

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א
 (3—2159 (חמ

יצחק הרצוג
התיירות שר __________

.168 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.2232 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

והסמכתם מבקרים מינוי
תיירות, התשל"ו-1976 חוק שירותי  לפי

התשי"ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח חוק ולפי

תיירות,  שירותי לחוק  19 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
על  הפיקוח לחוק ו–35  32 ,31 ,30 וסעיפים התשל"ו-11976,
אני  הפיקוח), חוק - התשי"ח-21957 (להלן ושירותים, מצרכים
,051199776 דרורי, ת"ז אילנה התיירות משרד עובדת ממנה את
האמורים הסעיפים לפי בסמכויות אותה ומסמיך למבקרת

התיירות. שבסמכות שר שלפיו צווים הפיקוח לענין בחוק

בינואר   15) התשס"ז בטבת  כ"ה מיום המינוי של  תוקפו
במשרד תחדל לכהן שבו למועד עד או לביטול המינוי עד (2007

שבהם. לפי המוקדם התיירות,

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—2990 (חמ

יצחק הרצוג
התיירות שר __________

.228 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.24 עמ' התשי"ח, 2  ס"ח

התיירות משרד מקום למנהל הכללי של ממלא מינוי
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות המדינה (מינויים),  12 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
המדינה, שירות נציב עם  התייעצות ולאחר התשי"ט-11959,
התיירות, למשרד המשפטי היועץ  קדמי,  עובד על מטיל אני
י"ב מיום התיירות, משרד הכללי של המנהל תפקיד מילוי את
בטבת התשס"ז (12  יום כ"ב (2 בינואר 2007) עד התשס"ז בטבת
הכללי המנהל איצקוביץ, נחום של שובו עד או ,(2007 בינואר

המוקדם. לפי לארץ, מחוץ

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
 (3—56 (חמ

יצחק הרצוג
התיירות שר __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

מייעצת ועדה מינוי
(מעריכי מין עברייני מפני הציבור על הגנה תקנות לפי

התשס"ז-2006 מסוכנות),

הציבור  על  הגנה לתקנות   5 תקנה לפי  סמכותנו בתוקף 
אנו התשס"ז-12006, מסוכנות), (מעריכי מין עברייני מפני

כמפורט להלן: משרדינו עובדי מבין מייעצת ממנים ועדה

__________
.157 עמ' התשס"ז, 1  ק"ת

הבריאות; משרד מנהל (1)

הרווחה; משרד מנהל (2)

הענין: מאלה לפי אחד (3)

יועץ או הרווחה משרד של המשפטית היועצת (א)
עובדים בקשות לענין - האמור מהמשרד אחר משפטי

מסוכנות; למעריכי להתמנות סוציאליים

יועץ או הבריאות משרד של  המשפטית היועצת (ב)
רופאים בקשות לענין - האמור מהמשרד אחר משפטי
קלינים קרימינולוגים או פסיכולוגים פסיכיאטרים,

מסוכנות; למעריכי להתמנות

הענין: מאלה לפי אחד (4)

או הרווחה  במשרד למבוגרים המבחן שירות מנהל (א) 
להתמנות סוציאלים עובדים בקשות לענין - נציגו

מסוכנות; למעריכי

מטעמו אחר פסיכיאטר או הנפש בריאות שירותי ראש (ב)
להתמנות פסיכיאטרים רופאים בקשות לענין -

מסוכנות; למעריכי

בקשות לענין - סגניתה או הראשית הפסיכולוגית (ג)
מסוכנות; למעריכי להתמנות פסיכולוגים

משפטית לפסיכיאטריה בחטיבה הראשי הקרימינולוג (ד)
ציונה יעקב/נס באר הנפש לבריאות הרפואי במרכז
לענין - עליו יחליט  שהוא כפי אחר קרימינולוג  או
למעריכי להתמנות קליניים קרימינולוגים בקשות

מסוכנות.

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—3645 (חמ

יזרי אהוד אולמרט           יצחק בן              
הבריאות                ראש הממשלה           שר

                 ושר הרווחה

הפסיכולוגים מועצת בהרכב שינוי על הודעה
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

הפסיכולוגים, לחוק (2)47 לסעיף בהתאם כי מודיע, אני
ג'אנט  ד"ר  את מיניתי החוק) - (להלן  התשל"ז-11977 
לפסיכולוגיה המחלקה נציגת ,312801558 ת"ז קורמן, (גיטל)

הניג2. אבישי של פרופ' חיפה במקומו באוניברסיטת

כ"ח בכסלו  יום 49 לחוק, עד סעיף לפי כאמור, המינוי תוקף
(25 בדצמבר 2008). התשס"ט

זה. תתוקן לפי הפסיכולוגים3, מועצת הרכב על הודעה

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
 (3—400 (חמ

יזרי בן יעקב
הבריאות שר __________

.158 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.2992 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

2992 ועמ' 4205. עמ' התשס"ו, 3  י"פ

הסמכה
על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 חוק הפיקוח לפי

על  הפיקוח ו–32 לחוק 31 ,30 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
מסמיך  אני החוק), - (להלן התשי"ח-11957 ושירותים, מצרכים

__________
.24 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח
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המשרד) - (להלן הכפר ופיתוח החקלאות משרד עובדי את
שאינו למגורים מקום לכל להיכנס להלן, ששמותיהם מנויים
למסור אדם לדרוש מכל ותפיסות, בו חיפושים ולערוך בלבד
בקשר אדם כל ולחקור ותעודות פנקסים דוגמאות, ידיעות,
של אחריותו שבתחום החוק מכוח צווים על עבירות לביצוע

המשרד:
המפקח זהותשם מס'

כרים סמי חלה 59486373אבו

מיכאל 25095118אביגדור

חנן 10354975אופיר

דניאל 13642228אורלנסקי

22575971איכר רונן

יעקב 53209482אלעזר

שלמה 57803967אלקיים

חליל 55762314אלקרנאווי

עפיף 23296197אלקרנאווי

חיים 53576278אמסלם

34223784אסל עדי

24012700ארגוב שבתאי

איתן בסט 7298813בן

ינון ישי 32129819בן

אבי שושן 59661652בן

62006218בנקין נפתלי

24541286בסט רון

מיכאל 25630351גבאי

תום 59486373גרוסמן

סולטאן 27523653גריפת

נפתלי 59019075דדון

24143380הירש יפתח

גדי 6085435הספל

ברוך זהב 57347940הר

כוכבה ישי 59277905הראל

23563554הרוש יעקוב

24542789זהבי אלון

23919814זהבי עופר

24852733חבר ניר

יקיר 31597453חוכימה

56881071חטום בשיר

חמודלי 56969546חמוד

גבריאל 35732932טובול

50452374טויל אריק

23502016יהודה אמנון

57726465יחיא חנוך

אשר 54769575יצהרי

המפקח זהותשם מס'

אוהד 35999234ישראלי
איציק 32370231כהן

39460266כהן זיו

אמיר 23731888לב

25591165לוי אסף

שלמה 65112138לוסטיג

37394160לנקרי מיכאל

גלעד 22663678מזרחי

59804476מלכא ציון

חיים 62902887ממן

24949687משיח יצחק

53215257נשר דוד

יצחק 59560771סמה

אייל 13771776פבזנר

דקר 32312381פרג'

שלומי 27199884פרז

55595391קורן שוקי

טל 31443989קייל

רואי 57776288קליגר

שלמה 54854468רבי

אורן 24436859רהט

33969148שדות עומר

שי 27719855רקובצקי

גבריאל 3437100שהם

אורעד 28896892שמש

יצחק 16987349שר

משמשים כל עוד מקבלי ההסמכה הסמכה זו של תוקפה
האמור. בתפקידם

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז
 (3—593 (חמ

שלום שמחון
הכפר ופיתוח החקלאות שר  

מינוי
ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי

התשנ"ח-1998 הנצחה,

שמורות  לאומיים, גנים 60 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
בהסכמת התשנ"ח-11998, הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע,
לשמירת הרשות פקחי מסמיך את אני  הסביבה, להגנת השר
לבצע להלן מפורטים ששמותיהם הלאומיים והגנים הטבע

:21937 לפי פקודת הדיג, חוק תפקידי פיקוח ואכיפת

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.49 עמ' התשמ"ח, ס"ח ;137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2  ע"ר
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זהות מס' ________________________השם
022880835 אלבז נתן
057412249 גיא אילון
024582892 גל אריאלי
005592845 עמיצור בולדו
055667380 רועי יוסף בן
027951284 רפי זכרי בן
058431461 גיל נון בן
029369402 אביעד בר
069361244 גבאי אלי
054280599 אבי גדליה
010073781 פרץ גלעדי
029006301 עופרי הררי
036276848 איתמר ווליס
024595860 און ולנסי
059529693 סעיד חמוד
029575081 עופר יעקב
025327057 גיא כהן
022415988 אלון לוי
024990194 מליחי יריב
050440619 רוני מלכא
051304956 נועם משי
059368373 מחמוד נסאר
057159725 יובל סבר
037510104 איתי סיפלוביץ
022224638 עזרן הלל
027984905 דודו פילס
028551851 אלדד פלד
054990262 מתיתיהו קורוניו
032820276 שי קורן
037385804 קייזר אורי
043610362 אריה קלר
029251162 בן רוזנברג
024185597 יתיר שמיר
057467961 שורקי רעיה
022344782 עודד שני
020102950 יאיר שרון

להוראות בהתאם הפקחים יפעלו תפקידם בביצוע
מים ולחקלאות לדיג האגף מנהל ידי על לפעם מפעם שיינתנו
הסמיך שהוא מי ידי על או הכפר ופיתוח החקלאות במשרד

זה. לענין

(31 בדצמבר  התשס"ח כ"ב בטבת יום זה עד מינוי תוקף
בתפקידו. מכהן המתמנה עוד וכל (2007

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
 (3—474 (חמ

שלום שמחון
הכפר ופיתוח החקלאות שר  

זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מכריז אני  הממשלה, עם  התייעצות לאחר  התשי"ד-11954,

ג'ודו, התשס"ז-2007, ,2008 מטבעות אולימפיאדת בייג'ינג על
2 שקלים חדשים  קשוט),  (זהב חדשים  10 שקלים נקוב בערך
לענין  זיכרון, כמטבעות רגיל), (כסף חדש ו–1 שקל קשוט) (כסף

האמור. הסעיף

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד  

זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מכריז אני  הממשלה, עם  התייעצות לאחר  התשי"ד-11954,
הבמה אמנויות התשס"ז-2007, העצמאות, יום מטבעות על

קשוט), 2 שקלים  חדשים (זהב 10 שקלים נקוב בערך בישראל,
כמטבעות זיכרון,  רגיל), חדש (כסף ו–1 שקל קשוט) (כסף חדשים

האמור. הסעיף לענין

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.48 עמ' התשכ"ח, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
על מכריז אני הממשלה, עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954,
העיר התשס"ו-2006, עולמית, מורשת אתרי בסדרת מטבעות
קשוט), 2  חדשים (זהב 10 שקלים בערך נקוב אביב, הלבנה תל
רגיל), כמטבעות  חדש (כסף ו–1 שקל קשוט) (כסף חדשים שקלים

האמור. הסעיף לענין זיכרון,

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד  

__________
.48 עמ' התשכ"ח, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מכריז אני  הממשלה, עם  התייעצות לאחר  התשי"ד-11954,
אברהם התנ"ך, התשס"ז-2007, מן תמונות בסדרת מטבע  על

קשוט),  (זהב חדש שקל  1 נקוב בערך המלאכים, ושלושת
האמור. הסעיף לענין זיכרון, כמטבע

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד  

__________
.48 עמ' התשכ"ח, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

__________
.48 עמ' התשכ"ח, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח
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זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
על מכריז אני הממשלה, עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954,
ולוחות משה התשס"ז-2007, התנ"ך, תמונות מן בסדרת מטבע

זיכרון,  כמטבע  קשוט), (זהב חדש  שקל  1 נקוב בערך הברית,
האמור. הסעיף לענין

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.48 עמ' התשכ"ח, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק 31(ב) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המועצה עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954, ישראל,
הנקוב, ערכם  את קבעתי  האוצר, שר ובאישור  המייעצת 
מטבעות של פרטיהם ושאר תבניתם  משקלם, תרכובתם,
נקוב בערך ג'ודו, התשס"ז-2007, ,2008 בייג'ינג אולימפיאדת
(כסף קשוט)  קשוט), 2 שקלים חדשים חדשים (זהב 10 שקלים
דוגמאותיהם  אשר זיכרון, כמטבעות רגיל), (כסף חדש ו–1 שקל

שמורות בבנק ישראל.

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק 31(ב) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המועצה עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954, ישראל,
הנקוב, ערכם  את קבעתי  האוצר, שר ובאישור  המייעצת 
יום מטבעות של פרטיהם ושאר תבניתם משקלם, תרכובתם,
נקוב בערך בישראל, הבמה אמנויות התשס"ז-2007, העצמאות,

(כסף קשוט)  קשוט), 2 שקלים חדשים חדשים (זהב 10 שקלים
דוגמאותיהם  אשר זיכרון, כמטבעות רגיל), (כסף חדש ו–1 שקל

שמורות בבנק ישראל.

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק 31(ב) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המועצה  עם  התייעצות לאחר  התשי"ד-11954, ישראל,

הנקוב, ערכם  את קבעתי  האוצר, שר ובאישור  המייעצת 
בסדרת מטבעות של פרטיהם ושאר תבניתם משקלם, תרכובתם,
תל אביב, העיר הלבנה התשס"ו-2006, עולמית, מורשת אתרי
2 שקלים חדשים  קשוט),  (זהב חדשים  10 שקלים נקוב בערך
זיכרון, אשר  רגיל), כמטבעות (כסף ו–1 שקל חדש קשוט) (כסף

ישראל. בבנק שמורות דוגמאותיהם

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק 31(ב) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המועצה עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954, ישראל,
הנקוב, ערכו  את קבעתי  האוצר, שר ובאישור  המייעצת 
בסדרת מטבע של פרטיו ושאר תבניתו משקלו, תרכובתו,
המלאכים, ושלושת אברהם התשס"ז-2007, התנ"ך, מן תמונות
דוגמתו  אשר קשוט) כמטבע זיכרון, (זהב חדש 1 שקל נקוב בערך

ישראל. בבנק שמורה

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק 31(ב) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המועצה עם התייעצות לאחר התשי"ד-11954, ישראל,
הנקוב, ערכו  את קבעתי  האוצר, שר ובאישור  המייעצת 
בסדרת מטבע של פרטיו ושאר תבניתו משקלו, תרכובתו,
משה ולוחות הברית, בערך התשס"ז-2007, התנ"ך, מן תמונות

דוגמתו  אשר זיכרון, כמטבע  קשוט)  (זהב חדש שקל  1 נקוב
ישראל. בבנק שמורה

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי
ישראל בנק נגיד __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

אלקטרוניים בבית בי–דין כתבי הגשת הודעה בדבר
בהרצליה השלום משפט

התשמ"ד-1984  האזרחי, הדין סדר תקנות לפי

סדר  ו–497ג1 לתקנות 215ו ,1 תקנות לפי סמכותי בתוקף
מודיע  אני  התקנות), - (להלן  התשמ"ד-11984  האזרחי, הדין

כי:

__________
עמ' התשס"ו, ;202 עמ' התשס"ה, ;2220 עמ' התשמ"ד,  1  ק"ת

.(1070) 834   __________
.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח
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ניתן התשס"ז (28 בינואר 2007), בשבט ט' ראשון, ביום החל  .1
בית - (להלן בלבד בהרצליה השלום המשפט בבית לפתוח
הגשת של בדרך בלבד, התקנות  לפי  הליך כל המשפט),

לתקנות; פרק ט"ז3 לפי אלקטרוני כתב בי–דין

המשפט לבית אלקטרוני בי–דין כתב של הגשה (א) .2
באמצעות המגיש של  הזדהות לאחר  רק תתאפשר
ההגשה וליעדי להזדהות אלקטרונית תעודה

להלן: המפורטים

שכתובתו: המשפט, בתי של האינטרנט אתר (1)
לצרף קבצים ניתן בדרך זו ;www.court.gov.il

;(5M) ביט מגה 5 על שלא יעלה בנפח

http://uddi.court.gov.il/ שכתובתו שרת (2)
באמצעות תתאפשר זה ליעד הגשה ;uddipublic
המשפט בתי של הממוכנת למערכת מקוון קשר

;(web services - רשת (שירותי

;https://safe.court.gov.il שכתובתו שרת (3)
כתב הגשת  לצורך  תיעשה זה ליעד  הגשה 

.(batch file) באצווה בי–דין

(א)(2) קטן בסעיף המפורטים  ליעדים הגשה  לצורך (ב)
שירותי תוכנה ייעודים על המגיש לצרוך יהא ו–(3)
בתי הממוכנת של למערכת ממשק שיאפשרו יצירת

המשפט;

הצורניות אלקטרוני, והדרישות כתב בי–דין של המאפיינים .3
אלה: הם לגביו,

בי–דין כתב מאפייני בדבר התקנות הוראות (1)
בשינויים אלקטרוני, בי–דין  כתב  על יחולו וצורתו

המחויבים;

  tiff או pdf יוגש בקבצים מסוג כתב בי–דין אלקטרוני (2)
בלבד;

באמצעות ייחתמו ומצורפיו אלקטרוני בי–דין כתב (3)
 XML התקן הוראת  בה  שמתקיימת חתימה  תוכנת 
מאתר להורדה ניתנת זו לדרישה העונה תוכנה ;Dsig
www.court. שכתובתו: המשפט בתי  של האינטרנט

;gov.il

אלקטרוני בי–דין כתב למערכת, מגיש כניסה לצורך (א) .4
הממוכנת, המערכת מול  אל יזדהה  המשפט לבית
להזדהות האלקטרונית התעודות  אחת באמצעות

שלהלן:

בחוק כהגדרתו מאשר" "גורם שהנפיק תעודה (1)
- (להלן התשס"א-22002 אלקטרונית, חתימה

אלקטרונית); חתימה חוק

(תמו"ז) וזיהוי לגישה  ממוחשבת  תעודה (2)
בשירות המדינה; תפקיד המונפקת לבעלי

לגביו שנדרשת אלקטרוני בי–דין כתב הגשת לצורך (ב)
וצרופותיו כתב בי–הדין המגיש על יחתום חתימה,
כהגדרתה מאושרת, אלקטרונית חתימה באמצעות

חתימה אלקטרונית; בחוק

לבית שיש לשלם אחר תשלום כל וכן בית משפט אגרת .5
האלה: הדרכים משתי באחת לשלם ניתן יהיה המשפט,

__________
.210 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

כאמור בי–דין כתב המשפט לבית המגיש דין בעל (1)
באמצעות הרשאה לשלם רשאי  ו–(3) 2(א)(2) בסעיף
תימסר חשבון לחיוב הרשאה בלבד; חשבון לחיוב
לחיוב טופס הרשאה מראש; בית המשפט למזכירות
המשפט, בתי של האינטרנט מאתר להוריד ניתן חשבון

המשפט; בית למזכירות חתום ולהשיבו

באמצעות בי–דין כתב המשפט לבית המגיש דין בעל (2)
2(א)(ג) בסעיף המשפט כאמור בתי האינטרנט של אתר
הרשאה באמצעות או חיוב בכרטיס לשלם רשאי

חשבון; לחיוב

כלהלן: תיעשה אלקטרוני בי-דין כתב המצאת .6

הראשון בי–הדין כתב שאינו אלקטרוני, בי–דין כתב (1)
של האלקטרוני הדואר כתובת אל יומצא בתיק,
אלקטרוני דואר במערכת  המשפט,  בית  שאינו נמען
לתקנות  ל"ב ג'2 בפרק סימן דרישות בה שמתקיימות

בלבד;

אלקטרוניים, בי–דין כתבי בהמצאת המעוניין נמען (2)
לבית שלו  האלקטרוני הדואר כתובת את ימסור 

המשפט;

האלקטרוני או ביטול של כתובת הדואר שינוי כל על (3)
המשפט; לבית הנמען יודיע ,(2) בפסקה כאמור

ו–(3), (2) בפסקאות  כמפורט המשפט לבית הודעות  (4)
לקבלו שניתן  ייעודי טופס  באמצעות יישלחו 
האינטרנט מאתר או להוריד המשפט בית במזכירות
חתום להשיב יש הטופס את המשפט; בתי של
בהנהלת המחשוב לאגף או המשפט בית למזכירות

.02-6556753 פקס' באמצעות המשפט, בתי

(17 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ז
 (3—1778 (חמ

גל משה
המשפט בתי מנהל  

אשקלון לשנת של עיריית רגיל תמצית תקציב
2006 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת אשקלון רגיל של עיריית תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2006 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 193,225,000ארנונה
40,997,000מפעל המים

חינוך 16,930,000עצמיות
רווחה 3,039,000עצמיות

אחר 52,641,000עצמיות
הכל עצמיות 306,832,000סך

החינוך ממשרד 44,094,000תקבולים
הרווחה ממשרד 44,401,000תקבולים

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההכנסות חדשיםצד בשקלים

אחרים ממשלתיים 3,268,000תקבולים
לאיזון כללי 7,098,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 3,299,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 102,160,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 3,920,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 412,912,000וכיסוי

בארנונה 32,044,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 444,956,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 444,956,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 98,132,000שכר
102,539,000פעולות כלליות

32,196,000מפעל המים
הכל כלליות 232,867,000סך

חינוך עובדי 44,506,000שכר
חינוך 47,544,000פעולות
חינוך הכל 92,050,000סך

רווחה עובדי 12,611,000שכר
רווחה 55,448,000פעולות
רווחה הכל 68,059,000סך

וביוב מים מלוות 3,502,000פירעון
אחר מלוות 14,173,000פירעון

מלוות פירעון הכל 17,675,000סך

מימון 655,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,606,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

412,912,000

בארנונה 32,044,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאות
מותנה בלא הוצאות הכל 444,956,000סך

   -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 444,956,000סך

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

עילית עיריית נצרת של תקציב רגיל תמצית
2006 הכספים לשנת (מעודכן)

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
עילית נצרת עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2006 שתמציתו התקציב לשנת (מעודכן)

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 81,500,000ארנונה
500,000מפעל המים

חינוך 4,343,000עצמיות
רווחה 2,331,000עצמיות

אחר 23,590,000עצמיות
הכל עצמיות 112,264,000סך

החינוך ממשרד 19,482,000תקבולים
הרווחה ממשרד 26,744,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,151,000תקבולים
לאיזון כללי 18,137,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 3,100,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 68,614,000סך

ואיזון לפרישה 5,000,000הלוואות
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 185,878,000וכיסוי

בארנונה 18,350,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 204,228,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 204,228,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 42,243,000שכר
48,319,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 90,562,000סך

חינוך עובדי 14,803,000שכר
חינוך 23,541,000פעולות
חינוך הכל 38,344,000סך

רווחה עובדי 8,456,000שכר
רווחה 31,933,000פעולות
רווחה הכל 40,389,000סך

וביוב מים מלוות 1,200,000פירעון
אחר מלוות 14,433,000פירעון

מלוות פירעון הכל 15,633,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 950,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

185,878,000

בארנונה 18,350,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאות
מותנה בלא הוצאות הכל 204,228,000סך

   -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 204,228,000סך

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

ארציות מיתאר תכניות להכנת הוראה בדבר הודעה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
בישיבתה  50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
הכנת על (5 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ד מיום 479 מס'
מיתאר תכניות - ותמ"א/31/א/1/12/א תמ"א/31/א/3/16/א
ואזורי תדלוק תחנות בתחום שינויים - מפורטת ברמה ארציות

.6 מס' כביש לאורך מנוחה

(20 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ט
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז הדרום

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
בירושלים, הופקד הפנים ובמשרד הדרום מחוז לתכנון ולבניה
תמ"מ  הדרום, מחוז המחוזית, המיתאר 61 לתכנית מס' שינוי

העירוני. אזור הבינוי - הגדלת מלאכי קרית - 14/4

שהמועצה עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת
סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה לתכנון הארצית
בתמוז  ט"ז 304 מיום מס' בישיבתה בתכנית דנה לחוק, 6(א)(3)

התכנית. הפקדת על והחליטה (11 ביולי 2006) התשס"ו

עירוני. בינוי לאזור קרקע ייעוד התכנית: מטרת

קרית יישוב: אשקלון;  נפה: הדרום;  מחוז: התכנית:  מקום
מקומי: קרית מלאכי. מלאכי; מרחב תכנון

התכנית: שבתחום והחלקות הגושים רשימת להלן

חלקותחלקותגושים חלקי

311162 ,85217 ,215 ,205 ,81

3122

בתשריט. הכחול בקו כמתוחם דונם כ–391 התכנית: שטח

הרואה אחר, תכנוני פרט או בכל בבנין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה וכן התכנית, ידי על נפגע עצמו את
או התכנית בתחום כלול התכנון שלה שמרחב מקומית, ועדה
 3 בסעיף כאמור מקומי ועד לרבות מקומית, רשות אותו; גובל
בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות לפקודת
דרך שאישר לכך, מקצועי או ציבורי גוף אותו; או גובל התכנית
ציבוריים גופים (קביעת והבניה התכנון צו לפי הפנים, שר כלל,
התשל"ד-31974, לתכנית), התנגדויות הגשת לענין ומקצועיים
הממשלה, ממשרדי משרד כל וכן בתכנית ציבורי ענין לו ושיש
בעיתונות, זו  הודעה שפורסמה מיום חודשיים בתוך  רשאים
לתכנון הארצית המועצה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש
ועותק ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה,
הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית הועדה   למשרדי
;84100 שבע באר הממשלה, קרית ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'
את המאמת בתצהיר ותלווה מנומקת תהיה ההתנגדות
דין עורך יינתן לפני התצהיר מסתמכת; שעליהן היא העובדות

פיו. על בחוק או לכך אחר שהוסמך אדם או

נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז המחוזית התכנון בארכיב לשכת
מינהל ובארכיב ,08-6263791 טל' שבע,  באר קרית הממשלה,
ירושלים, בן–גוריון, קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646 טל'
ניתן לקהל.  פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים 
מסמכי של ממוחשב (תקליטור) או קובץ מודפס עותק לרכוש
הפנים, משרד  של הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, 
נוסף מידע .16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל'
www.moin.gov.il תחת  הפנים: משרד האינטרנט של באתר -

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת:

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם
הארצית המועצה ראש יושב  

לתכנון ולבניה __________
.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

3 ק"ת התשל"ד, עמ' 535.

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
ספטמבר בחודש  לציבור הניתן צמוד לא לאשראי הממוצעת 

אחוזים. 2006 היה 8.58

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג

 (3—2468 (חמ
גבע דוד

ולדיווח למידע היחידה מנהל  
הבנקים על הפיקוח

ישראל בנק
__________

.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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והצמדה ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה
הריבית שיעורי ריבית והצמדה (קביעת פסיקת תקנות לפי

התשס"ג-2003 חישובה), ודרך

והצמדה (קביעת  ריבית 6 לתקנות פסיקת לתקנה בהתאם
הריבית שיעורי התשס"ג-12003, חישובה), ודרך הריבית שיעור
לתקופה התשכ"א-21961, והצמדה,  ריבית פסיקת חוק  לפי
בניסן י"ב יום ועד (1 בינואר 2007) התשס"ז בטבת י"א שמיום

יהיו כדלהלן: (31 במרס 2007), התשס"ז

ריבית צמודה .1

לשנה. 4.6% על יעמוד צמודה" "ריבית שיעור  

ריבית שקלית .2

לשנה. על 7.0% יעמוד שקלית" "ריבית שיעור  

(דולר) חוץ במטבע ריבית .3

לשנה. על 6.36375% יעמוד חוץ" במטבע "ריבית שיעור  

הצמודה הפיגורים ריבית .4

לשנה. על 11.1% יעמוד פיגורים" "ריבית שיעור  

(8 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ח
 (3—3220 (חמ

ירון זליכה
הכללי החשב  

__________
.588 עמ' התשס"ג, 1  ק"ח

.192 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), (הוראה שיכונים ציבוריים רישום חוק  לפי

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו בנינים כי  מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת
המדינה שנרכשו על ידי או ביזמתה, או המדינה או מטעמה בידי
או (1 בינואר 1995), התשנ"ה בטבת לפני יום כ"ט החלה ובנייתם
התשכ"ה-21965, והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו
בתוך החלה ובנייתם (31 בדצמבר 1998) התשנ"ט בטבת י"ב יום עד
המפורטים על המקרקעין כאמור אישור התכנית ממועד שנתיים

ציבוריים: שיכונים הם בתשריט כחול בצבע המתוחמים להלן,

חלקותגושהמקום

7618180כפר סבא ,85-82

58109רמלה

545814אלעד

התשריטים מופקדיםבאגף הפרוגרמות במשרדהבינוי והשיכון
פתוח לקהל. שהמשרד ושעות בימים בהם וניתן לעיין

(8 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ח
 (3—74 (חמ

צביה אפרתי
אגף הפרוגרמות מנהלת  
והשיכון הבינוי משרד __________

   ;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1   ס"ח

עמ' 1646. התשנ"ה, י"פ  

עמ' 307. התשכ"ה, ס"ח  2

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

קיבוץ גל–און; .1

גל–און. מקיבוץ ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(8 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ח

 (3—126 (חמ
חיימוביץ משה

הווטרינריים השירותים מנהל  
__________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.523 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

מטפחים זכויות לרישום בקשות בדבר הודעה
צמחים, התשל"ג-1973     זני של מטפחים חוק זכות לפי

צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22(א) לסעיף בהתאם
החלטתי  כי מודיעה אני החוק), - (להלן התשל"ג-11973 
זכות לרישום הבקשות את מטפחים לזכויות למועצה להעביר

- שלהלן מטפחים

מס' 3930/06 בקשה 3929/06 עד מס' מבקשה
מועצת באמצעות יפן, פלאוורס בע"מ, סאנטורי המבקש: שם

לציון. ראשון ,46 הצמחים, דרך המכבים
.22/6/2006 הבקשה: תאריך

יפן. איקדה, י. נ. טאקאמורה, מיאזאקי, ק. המטפח: שם
ויאולה. הגידול: שם

3929/06 הבקשה מס'
סאנויאוהו. לזן: המוצע השם

ווייט קאסקאקליז. הזן: פריאולינה כינוי
עלה  ס"מ; כ–10  בגובה עצי לא צמח ותכונותיו: הזן תיאור
מועד ;RHS 157A בצבע בודד  פרח  ;RHS 137A בצבע

בינוני. פריחה
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3930/06 הבקשה מס'
סאנויאוקי. לזן: המוצע השם

ילו קאסקאקליז. הזן: פריאולינה כינוי
כ–8 ס"מ; עלה בצבע  בגובה עצי לא צמח ותכונותיו: הזן תיאור
מועד פריחה ;RHS 5A-5B בצבע  בודד RHS 137A; פרח

בינוני.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

מס' 3956/06 בקשה 3954/06 עד מס' מבקשה
מועצת באמצעות יפן, לימיטד, פלאוורס סאנטורי המבקש: שם

דגן. בית ,54 ת"ד הצמחים,
.26/9/2006 הבקשה: תאריך

יפן. מוראקאמי, י. מיסאטו, ט. המטפח: שם
מנדוילה. הגידול: שם

__________
.92 עמ' התשנ"ו, ;23 עמ' התשמ"ד, ;272 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח
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3954/06 הבקשה מספר
סאנמאנדרמי. לזן: המוצע השם

רד. פריטי סאנדויל הזן: כינוי
עלה  צבע 127 ס"מ; באורך עצי לא גבעול ותכונותיו: הזן תיאור
פריחה מועד  ;RHS 46A בצבע יחיד  פרח  ;RHS 147A

בינוני.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3955/06 הבקשה מס'
לזן: סאנמאנדכריקין. המוצע השם
קינג. כרימסון סאנדויל הזן: כינוי

צבע  ס"מ;  172.6 באורך עצי לא גבעול ותכונותיו: הזן תיאור
מועד פריחה ;RHS 53B פרח יחיד בצבע ;RHS 146A עלה

בינוני.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3956/06 הבקשה מס'
סאנמאנדטומי. לזן: המוצע השם

בלאש. ווייט סאנדויל פריטי פינק הזן: כינוי
עלה  צבע 104 ס"מ; באורך עצי לא גבעול ותכונותיו: הזן תיאור
פריחה מועד  ;RHS N57C בצבע יחיד  פרח  ;RHS 147A

בינוני.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

 
מס' 3961/06 בקשה 3959/06 עד מס' מבקשה

באמצעות צרפת, ס.א., אינטרנשיונאל מייאן המבקש: שם
לציון. ראשון ,46 המכבים דרך הצמחים, מועצת

.26/11/2006 הבקשה: תאריך
צרפת. מייאן, אנטוני אלן המטפח: שם

ורד. הגידול: שם

3959/06 הבקשה מס'
מאיזפליין. לזן: המוצע השם

 150 על לרוב עולה (גובהו שיחי  צמח ותכונותיו:  הזן תיאור
עליון במצב צד בינוני; אדום בצבע כפול, בינוני, ס"מ); פרח
בקבוצת  מכוסה  RHS 45A אדום לקבוצת קרוב פתוח
צהוב לקבוצת קרוב הכותרת עלה בבסיס ,RHS 46A אדום
אדום לקבוצת קרוב פתוח במצב תחתון צד ;RHS 3D
צהוב לקבוצת קרוב הכותרת עלה בבסיס ;RHS 53B/C

מועד פריחה מוקדם. ;RHS 4D
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3960/06 הבקשה מס'
מאילאבאסון. לזן: המוצע השם

 150 על לרוב עולה (גובהו שיחי  צמח ותכונותיו:  הזן תיאור
צד מגוון; צהוב בצבע למחצה, כפול בינוני, פרח ס"מ);
עם   RHS 7A צהוב לקבוצת  קרוב פתוח במצב עליון 
במצב תחתון צד ;RHS 46C אדום לקבוצת קרובים שוליים
צהוב בקבוצת מכוסה ;RHS 8C צהוב לקבוצת קרוב פתוח
;RHS 46D אדום  לקבוצת קרובים גבולות עם  RHS 8A

מוקדם. פריחה מועד
מיילאמברה. מזן מוטציה הזן: מוצא
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3961/06 הבקשה מס'
מאיזולרוס. לזן: המוצע השם

פרח  ס"מ);  150-60 (גובהו מכונס צמח ותכונותיו: הזן תיאור
פתוח קרוב במצב צד עליון אדום מגוון; בצבע גדול, כפול,
סגול  אדום בקבוצת RHS 63C מכוסה סגול אדום לקבוצת
 RHS סגול שוליים קרובים לקבוצת אדום עם ,RHS 63B
 RHS אדום לקבוצת קרוב פתוח במצב תחתון צד ;63A

בינוני. פריחה מועד ;53B/C
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3962/06 הבקשה מס'
.28/11/2006 הבקשה: תאריך

משתלות באמצעות הברית, ארצות בנרופ, פייר המבקש: שם
חישתיל נחלים.

הברית. ארצות בנרופ, פייר המטפח: שם
מצוי. הגידול: ריחן שם

פרפטו. פסטו לזן: המוצע השם
ביצי-אליפטי; עלה אופי צימוח בינוני, ותכונותיו: הזן תיאור

פריחה. נצפתה לא בעלה; אנטוציאנין צבע חסר
לסבו. של הזן הזן: ספורט מוצא

הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3963/06 הבקשה מס'
.6/12/2006 הבקשה: תאריך

ציונה. המדע נס המבקש: פרטיסידס, פארק שם
רחובות. ורונן ביטון, שמאי יזהר המטפח: שם

שדה. תות הגידול: שם
אורלי. לזן: המוצע השם

בינוני בצבע ביצי פרי לנוף; מחוץ תפרחת ותכונותיו: תיאור הזן
(שלוחות מלאה שניה מוקדם; ניבה הבשלה מועד אדום;

פורחות). לא
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3964/06 הבקשה מס'
.28/12/2006 הבקשה: תאריך

וולקני. מכון החקלאי, המחקר מינהל המבקש: שם
מנחם. אדלשטיין חיים, נרסון המטפח: שם

פשוט. אבטיח הגידול: שם
עתיר. לזן: המוצע השם

ירוק, קליפה צבע בינוני; אליפטי,  פרי  ותכונותיו: הזן תיאור
מאוד. פסים; זרעים גדולים במספר רב בלא

הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

יגיש  לחוק,  23 לסעיף בהתאם לבקשה  להתנגד  המבקש
לזכויות המועצה נאור במשרד דקלה דבי לידי התנגדותו את
דגן בית ,30 ת"ד הכפר, ופיתוח החקלאות משרד מטפחים,

.50250

מסירת בדבר אישור מסירה יש לצרף להתנגדות לבקשה
12 לתקנות זכות מטפחים  לתקנה בהתאם ההתנגדות מסמכי

התשל"ד-21974. צמחים, זני של

(10 בינואר 2007) התשס"ז בטבת כ'
 (3—235 (חמ

כהן סגן מיכל
מטפחים זכויות רשם __________

.713 עמ' התשל"ד, 2  ק"ת
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ערר על מינוי ועדת הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בכסלו י"ד מיום בישיבתה העין, ראש עיריית מועצת מינתה
האמור, החוק  לענין ערר ועדת  ,(2006 בדצמבר   5) התשס"ז

בהרכב כמפורט להלן:

ראש - יושבת עמית דין נעמה עורכת

חבר דניאל מלמד -

היושבת ראש של מקומה וממלא חבר - חמו בן ארז עורך דין
נעמה עמית

חמו בן ארז החבר ממלא מקומו של - וקנין מיכאל

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—265 (חמ

משה סיני
העין ראש עיריית ראש  

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בכסלו י"ד מיום בישיבתה העין, ראש עיריית מועצת מינתה
האמור, החוק  לענין ערר ועדת  ,(2006 בדצמבר   5) התשס"ז

כמפורט להלן: חברים שלושה בהרכב של

ראש - יושב דין נתנאל נגר עורך

חבר - מני אלון חשבון רואה

חבר - חשבון ארז הלוי רואה

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—265 (חמ

משה סיני
העין ראש עיריית ראש  

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה―1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ירושלים ולבניה

מק/5331ב". מיתאר מקומית מס' ירושלים מופקדת "תכנית

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
צפון דרום קואורדינטות  אמונים, שומרי רח' שערים,  מאה

,30088 גוש ;632750Y ― מזרח מערב קואורדינטות ,221300X ―
בשלמותה. 243 חלקה

פירוט לפי הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת
ציבורי ולשטח  ציבור ומוסדות מבנים לשטח ממוסד  (1 זה:
ציבור; ומוסדות למבנים לשטח פתוח ציבורי משטח (2 פתוח;
ציבור לבנין  משטח  (4 רגל לשביל; להולכי ציבורי ממעבר  (3
קביעת ב) והצלה; לחירום ציבור ומוסדות למבנים לשטח
תנאים וקביעת בינוי הוראות  קביעת ג)  חדשים; בנין קווי
להריסה; גדר בגין הוראות קביעת ד) בשטח; בניה היתר  למתן
בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ה)

הבעלים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02―6296811 טל'
שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז המחוזית לתכנון הועדה

.02―6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

לתכנית שינוי מק/9102א", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (1)
.9102

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
שבין קואורדינטות השטח עדיה, בן רח' שמואל א―צואנה,
―632.800 223.250―223.450 לבין קואורדינטות רוחב  אורך

.3―1 חלקות ארעיות ,29996 גוש ;632.975

תוספת  בשטח, בינוי הוראות שינוי א) התכנית: מטרת  
לכל אגף אחת תוספת קומה בנוי, שינוי גובה יח"ד חדשות,
הכל הבנין, חזיתות בצורת שינוי הבנין, אגפי שלושת בכל
הגדלת ב) בשטח;  מאושרות בניה בזכויות תוספת  ללא
מס' 04/561  לפי היתר מ-8 יח"ד א' מס' באגף יחידות  מספר
 04/562 מס'  היתר לפי  יח"ד מ-8  ב' ובאגף יח"ד,  ל-9
 04/563 מס'  היתר לפי  יח"ד מ-6  ג' ובאגף יח"ד,  ל-9
התכנית;  למימוש ביצוע  שלבי קביעת  ג) יח"ד;  ל-8 
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ד)

בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4530 עמ' התשס"ו, ,5562

לתכנית שינוי מק/11713", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (2)
.7509

חומת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
אורך קואורדינטות  שבין השטח חומה), (הר שמואל 
625.975―626.100 לבין קואורדינטות רוחב 220.710―220.810 
ארעיות חלקות ,29934 גוש החדשה; ישראל רשת פי  על

תכנית 7509. 701 לפי ,307 מגרשים ;77 ,76
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במסגרת  ייעודי הקרקע במערך שינוי התכנית: א) מטרת  
שינוי ב) בשטחי מגרשים; שינוי מחדש ללא וחלוקה איחוד
מאושרות; בניה ללא שינוי בזכויות מאושרים בנין  בקווי
מגורים למיתקן הנדסי לאזור משטח (1 שטח: ייעוד שינוי ג)
למיתקן הנדסי  2 מיוחד לשטח מאזור מגורים 2 מיוחד; 2)
היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ג) מיוחד;
מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ד) בשטח; בניה

בהסכמת בעלים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4595 עמ' התשס"ו, ,5564

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ירושלים, ולבניה לתכנון
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
פולק יהושע

המקומית ועדת המשנה ראש יושב  
לתכנון ולבניה ירושלים

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה―1965, והבניה, 
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי  שמש  בית ולבניה לתכנון
בש/מק/95טז", מס'  "תכנית מופקדת ירושלים מחוז  ולבניה 

בש/95. לתכנית שינוי

שכ' שמש, בית ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רוחב קואורדינטות שבין השטח ,19 שמעון רח' השמש, יפת
;627.408―627.373 אורך  קואורדינטות  לבין   199.039―199.028

.30 חלקה ,5546 גוש

מ'. ל-1.50 מ' מ-5 קדמי בקו בנין התכנית: שינוי מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

לחוק,   100 סעיף פי על לכך  הזכאי  כל וכן  התכנית,  ידי
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,10 נחל שורק שמש, רח' בית ולבניה  הועדה המקומית לתכנון
יומצא ההתנגדות  העתק  .02―9900777 טל' שמש, בית רמת
ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה  למשרדי

.02―6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א
אדרי ג'קי

המקומית ועדת המשנה ראש יושב  
שמש לתכנון ולבניה בית

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,

מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה הראל ולבניה
הל/מק/507", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים

מי/במ/113א. לתכנית כפופה מי/במ/113א, לתכנית שינוי

רח' השדות גוש, אבו ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 24 חלקה ,29540 גוש ―

שינוי ב) בהסכמה; חדשה חלוקה א) התכנית: מטרת
יח"ד  מ-2  הדיור יחידות מספר הגדלת ג) קיימים; בנין  בקווי

יח"ד. ל-3

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ציון, מבשרת ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02―5333125 טל'
המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.02―6290222 טל' ירושלים, ,1

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,
כפופה מי/360ד, מי/250, לתכניות שינוי הל/מק/285", מס'

מי/360ד. מי/250, לתכניות

מעוז ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה;   44 חלקה ,30367 גוש  ―  21 הגפן רח' א',  ציון

מי/360ד. מתכנית בשלמותו 44 מגרש

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
שלישית; קומה תוספת ג) חדשים; בנין קווי קביעת ב) הבעלים;

.35% תכסית ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2472 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5186, 31.1.2003 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ציון, מבשרת ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,02―5333125 טל'
―6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,02

לקהל. פתוחים האמורים

(17 בדצמבר 2003) התשס"ד בכסלו כ"ב

איינשטיין שמעון
המקומית הועדה ראש יושב  

הראל ולבניה לתכנון

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 

מי/300/א. מי/300, מי/200, לתכניות שינוי מי/מק/300/א/2",
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השטח נקובא, עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות  לבין  211.850―211.500 אורך קואורדינטות שבין
חלקות ,30482 גוש ;5 ח"ח ,29531 גוש ;633.725―633.500 רוחב

.3 ,2 ח"ח ,30490 גוש ;26 ,23 ,21 ח"ח 15, 16 בשלמותן, ,14

ייעוד חילופי לבצע כדי וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
ייעוד וחילופי פתוח, ציבורי לשטח ציבור למבנה שטח בין
התכנית, גבולות בתוך פתוח ציבורי  לשטח חקלאי שטח בין
הקרקע בייעודי השטחים כל וסך הבניה בזכויות שינוי ללא

ציבור. למבני הגדלת שטח ב) השונים;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.800 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5468, 19.1.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שמשון, ד"נ העזר, אבן  מרכז יהודה, מטה  ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,02―9900947 טל'
―6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,02

לקהל. פתוחים האמורים

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג
    מאיר ויזל

המקומית הועדה ראש        יושב
מטה יהודה ולבניה לתכנון  

מחוז תל אביב

תל-אביב―יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

שד'  העולם, אומות חסידי ― תא/מק/2727  מס' "תכנית (1)
תכניות  של  2005 לשנת   1 מס' שינוי ביפו", ירושלים
מתכנית וחלק ,2728 מיתאר ולתכנית ,1768 ,1123 מפורטות

שינוייהן. על 432 מיתאר ותכנית ,720 מיתאר

גוש  ― תל-אביב―יפו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;43 ח"ח ,52 חלקה ,7046 גוש ;47―43 ,10―1 חלקות ,7073
איסקוב רח' במערב,  ירושלים שד' בין מערבי:  מתחם
כולל העולם אומות חסידי רח' בצפון, וכטונגוב רח' בדרום,
המשך  ממזרח ― מזרחי: 43 בגוש 7073 במזרח; מתחם חלקה
מצפון 12 בגוש 7073, חלקה מדרום ― 43 בגוש 7046, חלקה
חלקות ― ממערב ,3218 רח' המשך 45 בגוש 7073, חלקה ―

חלקה 43 בגוש 7076. 32 והמשך ,31

כדי  בתכנית הכלול השטח תכנון  א) התכנית: מטרת  
לבניית אפשרות התכניות הקיימות ומתן במימוש להקל
ממערב ירושלים שד' בין המקשר חדש מגורים מתחם
אורבני רצף יצירת של תחילתו תוך ממזרח האזורים לבין
ללא מחדש וחלוקה איחוד (1 ידי: על זאת כל ביניהם,
המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי (2 בעלים; הסכמת
ובלי מגרשים בין הבניה זכויות העברת ידי על בתכנית
התכנית; בתחום  לבניה המותר השטח סך את  לשנות
יח"ד   330 כל לסך הדיור  יחידות מספר הגדלת  (3
בתכנית; השטחים סך כל ללא הגדלת השונים  במגרשים
התואמות בניה הוראות קביעת ידי על בבינוי שינויים (4
בינוי הוראות הכללת ידי  על  החדשה, החלוקה את
חדשה דרך קביעת (5 זו; לתכנית הבינוי בנספח מפורטות
חסידי רח' והרחבת ממזרח המתוכננת לשכונה שתקשר

הציבוריים השטחים  כל סך  הגדלת (6 העולם; אומות
הפתוח הציבורי השטח במיקום החלפה תוך הפתוחים
ממזרח. לשכונות ליצירת רצף סמוך לדרך וקביעתו הקיים

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1738 עמ' התשס"ו, ,5491

 1 מס' שינוי ,"3 חיים  מקור ― תא/מק/3673  מס' "תכנית (2)
2 לשנת  מס' ושינוי מפורטת 2707, תכנית 2005 של לשנת

מפורטת 590. תכנית 2005 של

שכ' שפירא,  אביב, תל ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
התכנית: גבולות  ;3 ח"ח ,6971 גוש  ―  3 חיים מקור רח'
מצפון מיוחד, מגרש ― ממערב חיים, מקור רח' ― ממזרח

3 בגוש 6971. ח"ח ומדרום ―

כדי  הראשית התכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
ולסביבתו הקרובה, במגרש קיים למצב את התכנון להתאים
בתכנית הקבועים בנין בקווי שינוי א) ידי: על זאת כל

המגרש;  6% משטח של כמותית בסך תוספת  הראשית; ב)
הקמת ד) בינוי;  בדבר התכנית הוראות של שינוי  ג)

פרגולה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4987 עמ' התשס"ו, ,5578

וקביעת  מגרשים איחוד ― תא/מק/3703  מס' "תכנית (3)
1 לשנת  מס' שינוי נווה שרת", רח' אדירים, בניה, מגבלות

תכנית 1749ב. 2006 של

תל-אביב―יפו, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
מערב, מצד צהלה שכ' עם בגבול שרת נווה  שכ'
גבולות ;311 ,310 חלקות ,6335 גוש ― 42―18 אדירים רח'
אדירים, רח' בהמשך מגורים חלקת מצפון: התכנית: 
בתים מס' רח' אדירים, ממערב: ציבורי פתוח, שטח מדרום:

15―27,  ממזרח: מגרש להקמת מבני ציבור. 

ידי:  על  הקיים התכנון שיפור התכנית: מטרת    
שינוי ג) בתכנית; בנין קווי שינוי ב) מגרשים; איחוד א)
כהקלה; לקבל שניתן בניה זכויות תוספת ד) בינוי; הוראות
השטחים סך הגדלת דיור, ללא יחידות  מספר הגדלת ה)

היתר. למתן תנאים קביעת ו) עיקריות; למטרות

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4295 עמ' התשס"ו, ,5557

ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאות האמורות התכניות
בימים לעיין בהן רשאי מעוניין אביב, וכל תל ,68 גוריון בן שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'
ספיר דורון

המקומית ועדת המשנה ראש יושב  
תל-אביב―יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

תכניות מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/140", מס' מיתאר "תכנית (1)
תממ/במ/5(238).

רח' פנקס, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.76 חלקה גוש 6223, ― 69 רמ"א
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במקרה  חריגות הבניה במגרש. התכנית: הסדרת כל מטרת  
תכניות לפי הסדרה בניה/עשיית היתר להוציא ניתן שלא
להיתר כתנאי  בפועל ולהרוס להריסה לסמן יש תקפות, 
בזכויות שינוי  ללא ב) בנין; קווי  שינוי א) ידי: על  בניה,
הגג; לעליית חיצונית לכניסה  אפשרות  מתן ג)  הבניה;
יהיו תוספת בניה בעתיד או של בניה חדשה במקרה ד)

תממ/במ/5(238). תכנית לפי הבנין קווי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4531 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5562, 21.7.2006 ובילקוט

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/145", מס' מיתאר "תכנית (2)
.192 תממ

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
.401 חלקה ,401 גוש ― 59ב שטרן

במקרה  חריגות הבניה במגרש. התכנית: הסדרת כל מטרת  
תכניות לפי הסדרה בניה/לעשות היתר להוציא ניתן שלא
להיתר כתנאי  בפועל ולהרוס להריסה לסמן יש תקפות, 
במגרש; מחייבת בינוי תכנית ביטול א) ידי: על וזאת בניה,
מדרגות לבניית אפשרות מתן ג) בנין; קווי שינוי ב)
לעליית פנימי הגג בתנאי שיהיה חיבור לעליית חיצוניות
המדרגות מהלך ד) נוספת; יח"ד תיווצר שלא כדי גג
המיועד השירות שטח ה) העברת לתקן; יותאם החיצוניות

לעליית הגג. לחצר המשק

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4483 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5561, 21.7.2006 ובילקוט

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/146", מס' מיתאר "תכנית (3)
תממ/מק/14. תממ/341, 175א, תממ

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
.322 חלקה גוש 6496, ― 5 עמוס

מ'  מ-5  קדמי בנין: בקווי  שינוי א) התכנית:  מטרת  
ל-4.5 מ';  מ' מ-5 אחורי מ', ל-2.5 מ' מ-3 צדדי מ',  ל-4.17
לקומה מקומה שטחים להעברת האפשרות הגדלת  ב)

הבניה. שינוי בזכויות אין ג) ל-24%; מ-5%

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.22 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5581, 25.8.2006 ובילקוט

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/147", מס' מיתאר "תכנית (4)
.195 תממ ,237 תממ

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.245 חלקה גוש 6495, ― 4 מהרי"ץ

ל-5.8 מ'  מ' מ-5.5 הרעפים גג א) שינוי רום התכנית: מטרת
היציאה חדר המפלס שמתחת למפלס רצפת מרצפת מדוד
40% למינימום 20%; ממינימום שינוי שיפוע הגג ב)  לגג;

בזכויות הבניה. אין שינוי ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4833 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5572, 18.8.2006 ובילקוט

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/148", מס' מפורטת "תכנית (5)
תממ/מק/41. ,341 תממ 200ב, תממ

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.168 חלקה גוש 6493, ― 22 כצנלסון

כל  ניצול ב) אפשרות בנין; קווי א) שינוי התכנית: מטרת  
(30X2 מ"ר) או חלקן  יח"ד ל-2 עליית הגג המותרים שטחי
המותרים; על השטחים נוסף א', ו/או בקומה הקרקע  בקומת

בזכויות הבניה. אין שינוי ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4700 עמ' התשס"ו, ,5568 ובילקוט הפרסומים ,4.8.2006

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
―5311245 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה לתכנון
תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,03
וכל ,03―7632573 טל' אביב,  תל  ,125 בגין מנחם  דרך אביב, 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט
דוד בריל

המקומית הועדה ראש יושב  
אונו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ברק בני ולבניה
בב/מק/3030", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל
מיתאר ולתכניות בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי

בב/מק/105/פ, ולתכנית בב/235. בב/מק/105/מ/2, מקומיות

רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
.312 חלקה גוש 6123, ― 27 הרצוג

לכיוון (1 כדלהלן: הבנין בקווי שינויים א) התכנית: מטרת
(רח' מערב לכיוון במקום 3.6 מ'; 2) 3.40 מ' ― (921 (חלקה מזרח
שינוי; ללא הצדדים שאר (3 מ';   2.5 במקום  מ'  1.5 ―  הרצוג)

של  במקומם גג) (דירת הגג בקומת יח"ד  1 של תוספת ב)
של  העיקרי שטחם ניצול ידי  על  המותרים, הגג חדרי  3
שינוי ג) הבנין; מקומות שנוידו  עיקריים  ושטחים הגג חדרי
השטח הקטנת בב/מק/105/פ תכנית של הבינוי בהוראות
נוסף חניה מרתף תוספת ד) ד';  בקומה יח"ד של הממוצע
להוראות  בהתאם שייבנו בבנין, חניה מרתפי  2 הכל סך  ―
לחלחול השטח לענין למעט וזאת בב/מק/105/מ/2, תכנית
הרמפה; בשטח חלחול קידוחי  ידי  על שיטופל  מים,

היתר. למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ה)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין

.03―5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'
פרנקנטהל ישכר

המקומית הועדה ראש יושב  
ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גבעתיים  ולבניה
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גב/מק/494", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
גב/380/א. מיתאר לתכנית תיקון

שפע רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 16, 36 בשלמותן, ,35 ,24―22 ,19 ,18 חלקות ,7105 ― גוש טל

.99 ,59 ,37 ,34 ,33 ,31―27 ,21 ,20 ,17

מגרשים של מחדש וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת
שינוי  בינוי ללא שינוי ב) הסכמת הבעלים; 2 ומס' 9 ללא מס'
של שימוש  שינוי ג) גב/380/א;  שבתכנית הבינוי עקרונות
בגובה המבנים; ה) השימושים שינוי מוגן של מגורים; ד) דיור
מגורים אזור במגרש ו) ומגורים;  תעסוקה  מסחר, המותרים:
של בגובה בנין ,101 מיוחד) מס' למגרש (אזור מסחר ותעסוקה

אזור  במגרש ז) (הכיכר); הקובעת הכניסה מפלס מעל 67 קומות
בנין ,102 מס' מיוחד) למגרש  (אזור ותעסוקה מסחר  מגורים

ח)  (הכיכר); הקובעת הכניסה מפלס מעל 54 קומות של בגובה
מעל  קומות ל-5  עד בנין  103 מס' ציבור לבניני  אזור  במגרש

כפולה. כניסה קומת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
גבעתיים ,2 שינקין רח' ההנדסה, אגף משרד גבעתיים, ולבניה
הועדה למשרדי העתק התנגדותו את ימציא המתנגד .53299
דרך הממשלה, קרית אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון המחוזית

.67012 אביב תל ,125 בגין מנחם

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'

נטוביץ יצחק

                     ממלא מקום יושב ראש הועדה 
            המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים

                                
הרצליה מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הרצליה מרחב ולבניה

אלה: תכניות מופקדות אביב תל מחוז ולבניה

.363 לתכנית שינוי הר/מק/2144", מס' מיתאר "תכנית (1)

גוש 6667, ― הרצליה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.234 ח"ח

בנין קדמי. מטרת התכנית: שינוי קו

הר/ לתכנית שינוי הר/מק/2148", מס'  מיתאר "תכנית  (2) 
410/א.

גוש 6674, ― הרצליה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,195―193 ,188 ,187 ,185―183 ,161―146 ,132―107 חלקות
288 בשלמותן,  ,261 ,257―255 ,252 ,250 ,249 ,207 ,205 ,200
 13 ,12 ,9―6 חלקות ,6676 גוש ;209 ,208 ,163 ,102 ,101 ח"ח

בשלמותן.

הזורע  מרחוב לקטע קדמי בנין  קו  שינוי התכנית: מטרת  
לרחוב בדרום הקוצר רחוב בין האורנים, מרחוב ולקטע

הפרחים (רשפון) בצפון.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
הרצליה. העתק ההתנגדות ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה
מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הועדה למשרדי   יומצא 

אביב. תל ,125 בגין רח' אביב, תל

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(20 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ט
יעל גרמן

המקומית הועדה ראש יושבת  
הרצליה ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 

רג/1088. לתכנית שינוי רג/מק/1/1088",

,6183 גוש גן ― רמת בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
גבולות התכנית: ;281―279 ,2 ח"ח ,220―217 ,212―209 חלקות
― ממערב ,287 בחלקה שצ"פ  ― מדרום אצ"ל, רח'  ―  מצפון

עין. מבצע רח' ― ממזרח אליעזר, בן רח'

 220 ,219 ,210 ,209 חלקות ביטול איחוד התכנית: א) מטרת
תכנית  לפי מתחמים 218 בגוש 6183 לשני ,217 ,212 ,211 וחלקות
ללא רג/340, תכנית לפי המקורית החלוקה ושימור רג/1088,
שינוי ב) המותר; שינוי בשטח העיקרי ללא הבעלים, הסכמת
להקמת אפשרות מתן ידי על רג/1088, תכנית לפי קיים בינוי
על  דירות + קרקע קומת מעל של 6―8 קומות (בגובה 8 בנינים
כפולה  מסחרית  קרקע קומת מעל קומות   16 של ובגובה  הגג 
שזכויות  כך קומות,  20―12 בני בנינים במקום  גג)  דירות +
הבניה חלוקת שטחי שינוי יישמרו; ג) בתחום התכנית הבניה
בתכנית, ללא  הכלולות רג/1088 בין החלקות בתכנית המותרים
בתכנית; ייעוד בכל לבניה המותר הכולל השטח כל בסך שינוי
לפי ההנאה זיקות בדבר גאומטרי שינוי ה) בניה; קווי שינוי ד)
(לפי הנאה  לזיקות השטח בסך שינוי ללא  רג/1088, תכנית
בלא הדרך, הרחבת של  הגאומטריה שינוי ו)  גרפית); מדידה

להרחבת הדרך. השטח שינוי בסך

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2333 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5508, 17.2.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03―6753394 טל' גן, רמת ,26 רח' המעגל גן, רמת לתכנון ולבניה
וכל אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
בר צבי

המקומית הועדה ראש יושב  
גן רמת ולבניה לתכנון
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מחוז חיפה    

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה חיפה ולבניה
― חפ/מק/919ד מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה
חפ/1400יב, חפ/919ג, שינוי לתכניות חביב", בינוי ברמת שינוי
חפ/229י/1, חפ/229י, לתכניות כפופה חפ/מק/1400יב/1,
חפ/ חפ/מק/1400ת"ט, חפ/1400ש"ש, חפ/1400גב,  חפ/229י/2,

מק/1400פ"מ.

השכונה חיפה, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
לרח' מצפון  אצל, לרח' ממזרח הכרמל, מורדות על נמצאת 
,10748 גוש  ― המלכה אסתר לרח' ממערב המלך,  שלמה 
32―47 בשלמותן,  ,30 ,28 ,27 ,25―21 ,14 חלקות ,12721 גוש ;1 ח"ח

.26 ח"ח

השטח כל סך על שמירה בינוי תוך שינוי התכנית: מטרת
חניה, הסדרי הבנינים,  גובה העמדה, קביעת ייעוד,  כל של
ציבור, מוסדות ומיקום פתוחים ציבוריים שטחים מיקום
הדיור המותרות, במספר יחידות בניה, או שינוי בהיקפי  ללא
ב) שינוי של הוראות מגרשים; של ידי: א) איחוד וחלוקה על
בנין שינוי בקו ג) עיצוב אדריכליים; או בינוי תכנית בדבר לפי
גובה בדבר  התכנית הנחיות על שמירה ד) בתכנית; הקבוע 
כל שטח ה) שמירה על סך ;A של מבנים יחסית לנקודה מרבי
ושטחים יח"ד כמות כל  סך  על שמירה  ו)  וייעוד;  ייעוד בכל

מותרים לבניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת ההודעה של מיום פרסומה חודשיים בתוך התנגדות
המחלקה במשרדי בתכנית ניתן לעיין בעיתונים. הפרסומים בין
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
רח' ,4811 ת"ד חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה  בדואר:
העתק את ימציא  המתנגד  .31047 חיפה ,14 שוקרי חסן
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי התנגדותו

.04―8633448 טל' ,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה,

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א

רמי דותן

                     ממלא מקום יושב ראש הועדה 
                  המקומית לתכנון ולבניה חיפה

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 

חכ/11/ד. לתכנית שינוי חכ/מק/11/יב",

,11769 גוש צרופה ― ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 59. 44 בשלמותן, ,34 חלקות

שטחים של מחדש וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת
ללא שינוי פתוח שטח ציבורי שינוי מיקום ב) בהסכמת בעלים;

בשטחו.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.23 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5581, 25.8.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
―8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה לתכנון
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04 
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04―8633448 טל' חיפה, 15א, פלי"ם רח'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

(14 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ג

סלע כרמל
המקומית הועדה ראש יושב  
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

תכנון מקומי מנשה-אלונה מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה―1965, והבניה, 

לתכנית מ/83/א. מ/מק/79", שינוי

גוש ― שומרון  גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.77 מגרש ;42 ח"ח ,10114

לשטח חקלאי בין שטח שטחים א) החלפת התכנית: מטרת
איחוד ב) בגודלם; שינוי ללא ,77 בנחלה למגורים  המיועד 

הבעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.970 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5472, 25.11.2005 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חפר, מנשה, ד"נ ולבניה מנשה―אלונה, מרכז אזורי לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04―6177307
―8616222 טל' חיפה, 15א, פלי"ם רח' הממשלה,  קרית  חיפה,
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04

לקהל. פתוחים האמורים

(18 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ז

שדה אילן
המקומית הועדה ראש יושב  
מנשה―אלונה ולבניה לתכנון

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965,  והבניה, 

ענ/251ב.מ. מיתאר לתכנית שינוי ענ/מק/916",

גוש ― אלדהר  שכ' ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 84 חלקה ,20448

קיימים; בנינים בדבר בנין קו  שינוי א) התכנית:  מטרת
קיימים. בנינים לרישוי חוקי בסיס יצירת ב)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3120 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5525, 14.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי עירון, ולבניה לתכנון
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,04―8633448 טל' חיפה, 15א', פלי"ם רח'  חיפה, מחוז ולבניה 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

(11 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז כ'

ג'בארין סובחי מוחמד
המקומית הועדה ראש יושב  

עירון ולבניה לתכנון

מחוז המרכז    

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
הר/מק/6/367/כו", מס'  "תכנית  מופקדת השרון הוד  ולבניה 

הר/6/367. לתכנית שינוי

נווה השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.33 חלקה גוש 6566, ― 18 רח' אלוף הניצחון הדר,

בתכנית קבועה שהיתה החלוקה ביטול א) התכנית: מטרת
מינימלי מגרש בגודל  שינוי ב) הבעלים; בהסכמת  הראשית
לבניה בנין שינוי בקו ג) בתכנית; הבינוי הקבועים ובהוראות

בתכנית. הקבוע מוצעת ולבניה קיימת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
השרון, הוד ב', קומה ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09―7759666 טל' ,45265
,91 הרצל רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה 

.08―9788444 טל' רמלה,

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
הר/מק/3/600/טז", מס'  "תכנית  מופקדת השרון הוד  ולבניה 

הר/במ/3/600. לתכנית שינוי

רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.U מגרש ;166 ,165 חלקות גוש 6412, ― 5 ,3 טרומפלדור

חלקות  ל-2  U מגרש של מחדש חלוקה התכנית: מטרת
ו-166. 165 המקור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין

השרון, הוד ב', קומה ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09―7759666 טל' ,45265
,91 הרצל רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה 

.08―9788444 טל' רמלה,

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(27 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ו'
אדיב חי

המקומית הועדה ראש יושב  
השרון הוד ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי טירה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה טירה ולבניה
טר/מק/5101", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

טר/1227. לתכנית שינוי

חלקות ,7780 גוש טירה ― ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.26―24 ,14―12 ,5

משולבת. התכנית: שינוי ייעוד משב"צ לדרך מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת ההודעה של מיום פרסומה חודשיים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד טירה. ולבניה
,91 הרצל רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה 

.72430 רמלה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א
קאסם חליל

המקומית הועדה ראש יושב  
טירה ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965,  והבניה, 

כס/מק/8/3/יא".

רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותן. 132 ,131 חלקות גוש 6439, ― 15 ,13 הרצל

איחוד בניה, והוראות  בינוי קביעת א) התכנית:  מטרת
בנין; קווי קביעת ג) שטחי שירות; קביעת ב) בהסכמה; חלקות
ללא נשמרות הקבועות ההקלות לרבות הבניה זכויות ד)
תיקוניהן.  על כס/1/1  ותכנית כס/8/3/ו תכנית לפי  שינוי
מדרגות. בעבור שירות לשטח עיקרי משטח ההורדה תבוטל
מספר ד) הגדלת השירות; שטחי במנין ייכלל המדרגות  שטח
יח"ד;  ל-16  יח"ד מ-11 יהיה התכנית בשטח הדיור יחידות
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הדיור,  שיפור בגין  6% של בשיעור הבניה באחוזי הקלה ה)
כס/1/1/דג; לתכנית בהתאם גן דירות ו) מעלית; בגין 5% 
בגין  הבניה 2.5% באחוזי של בשיעור גג קומת בהוספת הקלה ז)
2.5% באחוזי  של בשיעור קומה בהוספת הקלה ח) נוספת; קומה
מגורים; לקומת העמודים מקומת חלק הפיכת בגין  הבניה
חניה מוגנים, מרחבים השאר בין  כוללים השירות שטחי ט)
מבואות, חדרי עמודים, קומת ציבוריים, מעברים מקורה במסד,
ציבוריים שירות וחדרי אחסנה ציבוריים, מעברים מדרגות,
וכיוצא אחסנה אשפה, מעלית, תקשורת, הסקה, כגון: ודירתיים
עם הגשת המקומית ידי הועדה יאושרו על אלה באלה. שטחים

בהיקפם המוצע. תכניות להיתר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3355 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5532, 23.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
―7649177 טל' סבא, כפר ,137 רח' ויצמן סבא, כפר לתכנון ולבניה
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,09 
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08―9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

(17 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ו

חמו יהודה בן
המקומית הועדה ראש יושב  

סבא לתכנון ולבניה כפר

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז לתכנון ולבניה המחוזית הועדה נתניה ובמשרדי ולבניה
נת/מק/30/700", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

נת/7/400. נת/100/ש/1, לתכניות שינוי

רמת שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.286 ח"ח גוש 8233, ― 31 אהרונסון אפרים רח' אפרים,

יח"ד;  ל-5  יח"ד מ-4 יח"ד תוספת א) התכנית: מטרת
מבנים/גדרות קביעת ד) בנין; קווי שינוי ג) לבינוי; שינוי ב)

להריסה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
ההתנגדות העתק .09―8603170 טל' נתניה, ,8 חי נתניה, רח' תל
המרכז, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה  יומצא

.08―9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(26 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ה'

שמעון שר  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

                                לתכנון ולבניה נתניה

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
פת/ מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

פת/2000. פת/19/1261, לתכניות שינוי מק/55/1261",

רח' תקוה, פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
בשלמותן. 14 ,13 חלקות גוש 6389, ― 45 קלישר צבי הרב

לפי  (12 יח"ד יח"ד מ-14 יח"ד תוספת א) התכנית: מטרת
ללא  הגג, על חדרים במפלס ל-15 יח"ד בהקלה) יח"ד 2 + תב"ע

בלבד. 13 לחלקה כל זכויות הבניה ובגובה הבנין בסך שינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4535 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5562, 7.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח  לתכנון ולבניה
בשעות: ה', ג,  א', בימים קהל: קבלת  שעות .03―9052286 טל'
הועדה ובמשרדי ,18.00―16.00 בשעות: ג', ביום ,12.00―8.30
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08―9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

(23 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז א'

אוחיון יצחק
המקומית הועדה ראש יושב  
תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכנית שינוי רצ/מק/53/9/1", מס' מיתאר "תכנית (1) 
רצ/9/1.

גוש  ― לציון ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 515 חלקה ,3928

ל-16 יח"ד  יח"ד מ-8 יחידות דיור תוספת 8 התכנית: מטרת  
קיימות, דיור יחידות של משנה בחלוקת ― קיים למבנה

שטח. תוספת ללא

רצ/ לתכניות שינוי רצ/מק/54/9/1", מס' מיתאר "תכנית (2)
רצ/1/1/יג. רצ/1/1, ,9/1

,3934 גוש לציון ― ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 82 חלקה

מ-450 מ"ר  מינימלי מגרש גודל שינוי א) התכנית: מטרת
הקרקע;  תכסית בדבר הבינוי הוראות שינוי ב) ל-400 מ"ר;

בנין. קווי קביעת ג)

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
―9547577 טל' לציון, ראשון ,20 רח' הכרמל לציון, ולבניה ראשון
לתכנון ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית העתק .03
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רמלה, הממשלה,  קרית  ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז  ולבניה
.08―9788444 טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(7 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון ט"ז
                                                    מאיר ניצן

המקומית הועדה ראש                                                יושב
                         לתכנון ולבניה ראשון לציון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי רחובות ולבניה
שינוי רח/מק/550/ב/6/9", מס' מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

רח/550/ב/9. לתכנית

 4 בוסתנאי ומקומם: רחובות, רח' השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 665 חלקה ,3703 גוש ―

מ-7 יח"ד  הדיור מספר יחידות א) קביעת התכנית: מטרת
חניה. ב) קביעת תקן יח"ד; ל-8

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין
רחובות. העתק ההתנגדות ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
המרכז, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה  יומצא

.08―9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(13 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ב

מלול רחמים
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומיות ברמה מיתאר תכניות הפקדת הודעה בדבר
מפורטת

התכנון  לחוק  89 לסעיף  בהתאם  הודעה, בזה נמסרת 
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה ולבניה רעננה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

רע/מק/438/1", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (1)
רע/2000. רע/166/1, לתכניות שינוי

גוש 6583, ― רעננה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.494 ,123 ,122 ,32 ח"ח ,573 ,495 ,454 ,43 חלקות

הסכמת  ללא מחדש וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת  
― הייעודים מיקום ושינוי שטחים החלפת ב) הבעלים;

השימושים קביעת ג) המגורים; עם שב"צ מיקום החלפת
הרחבת ה) בניה; הוראות קביעת ד) ייעוד; בכל המותרים

דרך.

רע/מק/440/1", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (2)
רע/מק/514/1. רע/2000, לתכניות שינוי

 ― מדרום רעננה, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
,77 ,73 ,25 ,20 ,1 ח"ח ,74 חלקה ,7649 גוש ― עלמין בית
,51 ,49―44 ,42―40 ,22 ,21 ח"ח ,25 חלקה ,7666 גוש ;79

.67 ,64 ,52

טבעת  להשלמת  מקומית דרך  הרחבת  התכנית: מטרת   
רעננה. העיר מערב בצפון היקפית דרכים

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין
.09―7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08―9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(18 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ז

ניב טוב יום דורון
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

רעננה ולבניה לתכנון

זמורה מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
זמ/ מס' מיתאר "תכנית בדבר אישור והבניה, התשכ"ה―1965,

זמ/71/598. מיתאר לתכנית שינוי מק/5/71/598",

,557 גוש יבנה ― ומקומם: גן השטחים הכלולים בתכנית
.7 חלקה

בהסכמת של המגרשים וחלוקה א) איחוד התכנית: מטרת
שמותר המגרש  שטח גודל בדבר בהוראות שינוי ב) בעלים; 
יחידות מספר הגדלת ג) א';  מגורים באזור  בנין עליו להקים

לבניה. המותרים השטחים כל בסך שינוי ללא הדיור

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5581, 24.8.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עקרון, צומת ב', קומה ביל"ו, מרכז בנין זמורה, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,08―9450080 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
כן כמו לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים
הועדה של האינטרנט  באתר  התכנית על  פרטים לקבל  ניתן

.www.zmora.org.il בכתובת: המקומית

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א
עמי יפרח

המקומית הועדה ראש יושב  
זמורה ולבניה לתכנון
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השרון חוף מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת "תכנית הפקדת בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 
חש3/2  מקומיות  לתכניות שינוי חש/מק/32/2",  מס'  מקומית 

חש/2/10. חש4/2,

גוש ציון ― בני מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
מ"ר. 15,115 התכנית: שטח ;68 משק ;29 חלקה ,8043

שחיה בריכת להקמת הנחיות קביעת א) התכנית: מטרת
ואיכות בריאות תנאי הבטחת  ב) התכנית;  בתחום פרטית
קביעת ג) הפרטית; השחיה בריכת הקמת בעת נאותים סביבה
הפרעות למנוע כדי הפרטית השחיה לבריכת תפעול הוראות

בתנאי התברואה. סביבתיות ולעמוד

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.09―9596505 טל' ,60990 שפיים קיבוץ  השרון, חוף  ולבניה 
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08―9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

שינוי חש/מק/8/17/13", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
לתכנית חש/במ/17/13.

 ― רשפון מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
דונם. 0.5 התכנית: שטח ;26 מגרש ;35 ח"ח ,6677 גוש

בריכת שחיה  להקמת הנחיות קביעת א) מטרת התכנית:  
ואיכות בריאות הבטחת תנאי התכנית; ב) בתחום פרטית
הפרטית; השחיה בריכת הקמת בעת נאותים סביבה
כדי הפרטית השחיה לבריכת תפעול הוראות קביעת ג)
התברואה; בתנאי ולעמוד סביבתיות הפרעות  למנוע

בינוי. הוראות קביעת ד)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ז. ,5587

שינוי חש/מק/2/2/104", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
חש/2/104. לתכנית

 ― בצרה מושב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
דונם. 0.5 התכנית: שטח ;2068 מגרש ;70 ח"ח ,7659 גוש

בריכת שחיה  להקמת הנחיות קביעת א) מטרת התכנית:  
ואיכות בריאות הבטחת תנאי התכנית; ב) בתחום פרטית
הפרטית; השחיה בריכת הקמת בעת נאותים סביבה
כדי הפרטית השחיה לבריכת תפעול הוראות קביעת ג)
התברואה; בתנאי ולעמוד סביבתיות הפרעות  למנוע

בינוי. הוראות קביעת ד)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ז. ,5578

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
,09―9596505 טל' ,60990 שפיים קיבוץ השרון, לתכנון ולבניה חוף
רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון הועדה המחוזית במשרדי וכן
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08―9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

ביטול תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מפורטת "תכנית ביטול בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

ומשמ/49. חש/1/4 לתכניות שינוי חש/מק/32/4", מס'

― אודים מושב ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
מ"ר. 7.726 התכנית: שטח ;9 ,8 ח"ח ,7950 גוש

שינוי ידי על איחוד וחלוקה בהסכמה, א) התכנית: מטרת
ביישוב מגורים  לאזור חקלאי מאזור  62א ממגרש חלק ייעוד
ביישוב חקלאי  62 מאזור מגורים  חלק ממגרש ושינוי חקלאי, 
קביעת קווי ב) השטחים; כל בסך שינוי ללא הכל לאזור חקלאי,
להריסה מבנים קביעת ג) התכנית; בתחום בינוי והוראות בנין

להריסתם. ותנאי

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ו. ,5479

המקומית הועדה במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
―9596505 טל' ,60990 שפיים קיבוץ השרון, לתכנון ולבניה חוף
המרכז, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון במשרדי הועדה וכן ,09 
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08―9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'

בזרנו אהרון
המקומית הועדה ראש יושב  
השרון חוף ולבניה לתכנון

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי אפק מצפה ולבניה
שינוי ממ/מק/4166", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
ממ/ ממ(שד)/23/534/ג, ממ/2/4031, לתכניות ממ(שד)/23/534,

ממ/4031. 23/534/ג/1,

הר רח' סביון, ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.80 חלקה גוש 6722, ― 26 דפנה

בנין קו א) למגורים: בנין קווי הסדרת התכנית: מטרת
קו  ב) במקום 5 מ'; 4.30 מ' (מערב) שמאלי צד מגורים למבנה

מ'. במקום 5 2.80 מ' (מזרח) ימני צד מגורים למבנה בנין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
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תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח'  אפק, מצפה ולבניה   לתכנון
למשרדי הועדה יומצא העתק ההתנגדות .03―9302051/2 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08―9788444 טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(20 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ט

אלונים לבנה
המקומית הועדה ראש יושבת  

אפק מצפה ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 

הצ/122. הצ/1―100/1א, לתכניות שינוי הצ/מק/1―359/1",

רח' יהודה, אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 1.022 התכנית: שטח ;59 חלקה ,8018 גוש ― ההסתדרות

מ'  מ-3  צפוני צדדי בנין קו שינוי  א) התכנית:  מטרת
ייעוד  של הכולל בשטח שינוי ללא חלוקה, תכנית ב) ל-80 ס"מ;
תכסית  שינוי  ד) הבניה; בשטחי   6% של תוספת ג)  הקרקע;

ל-41%. מ-30% קרקע

ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1907 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5169, 21.2.2003 ובילקוט

המרחבית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קרית התעשיה אזור 4ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה לתכנון 
המחוזית הועדה ובמשרדי ,09―8636012 טל' נתניה, ספיר,
,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08―9788444 טל' רמלה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'
מוזס יואל

המרחבית הועדה ראש יושב  
שרונים ולבניה לתכנון

הצפון     מחוז
עפולה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה―1965, והבניה, 

עפ/מק/1/11424. לתכנית שינוי עפ/מק/2/11424",

רח' השרטט עפולה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 59. 63 בשלמותה, חלקה ,16698 גוש ―

למגרשים. וחלוקה בינוי תכנית התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1949 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5496, 12.2.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
―6520344 טל' עפולה, ,47 יהושע רח'  עפולה, ולבניה לתכנון 
הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04
,04―6508508 עילית, טל' נצרת הפנים, משרד  קרית הממשלה,

שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים

(17 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ו
פרץ חביב

המקומית הועדה ראש יושב  
עפולה ולבניה לתכנון

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה
מס' גע/מק/095", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה מחוז

ג/10536. לתכנית כפופה ג/8139, לתכנית שינוי

גוש ― החולה  עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8 ח"ח ,13651 גוש ;5 ח"ח ,13499

שינוי ב) וחלוקה מחדש; חלקות א) איחוד התכנית: מטרת
למתן הוראות קביעת ד) קרקע; כיסוי שטח שינוי ג) בנין; קווי
הבניה שטחי חלוקת שינוי ה) ג/8139; תכנית לפי בניה היתרי

אחת. בתכנית המותרים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04―6816372 טל' פינה, ראש ,90000 ת"ד הגליל העליון, ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04―6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(23 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ט

ולנסי אהרון
המקומית הועדה ראש יושב  
העליון הגליל ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה―1965, והבניה, 

מג/מק―48/2001. לתכניות ג/10516, מג/מק―75/2005", שינוי

,18679 גוש גרנות ― ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.37 מגרש ;99 ח"ח 77, 62 בשלמותה, חלקה

הכולל בשטח שינוי איחוד וחלוקה ללא א) התכנית: מטרת
מגורים באזור ב) שינוי קו הבנין האחורי קרקע; ייעוד כל של

מ'. ל-0 מ' מ-3

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4603 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5564, 13.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04―9979659 טל' מעונה, מושב הגליל, מעלה ולבניה לתכנון
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
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וכל ,04―6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'

שמחון אלי
המקומית הועדה ראש יושב  
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

הדרום מחוז    

שבע באר מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
5/מק/2375", מס' "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

.3/191/03/5 לתכנית שינוי

הרחובות שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;2 ח"ח ,38352 גוש  ― אחימאיר אבא  דיין, משה  דורי,  יעקב 

.915/3 מס' מגרש ;24 ח"ח ,38133 גוש

לבניני קרקע מרבית בשטח התכנית: הגדלת תכסית מטרת
ל-30%. מ-12% ציבור

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1451 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5486, 22.6.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
באר שבע, ,15 ת"ד בגין, מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08―6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'

טרנר יעקב
המקומית הועדה ראש יושב  

שבע לתכנון ולבניה באר

מרחב תכנון מקומי עומר

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה―1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה עומר ולבניה
שינוי 14/מק/1026", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

14/במ/148. 14/מק/1013, לתכניות

 2 דבורנית רח' עומר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.16 חלקה ,38579 גוש ―

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
שינוי ב) לבניה; המותר השטח כל בסך שינוי ללא בתכנית,
צדיים  בנין בקווי שינוי ג) מ'; ל-2.4  מ' מ-2.20 מרתף בגובה
מצב  ― מ'  2.0 במקום  מ'  1.2 מקורה לא שחיה בריכת לצורך

קיים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,84965 עומר ,1 ת"ד מסחרי, מרכז עומר, ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08―6291140―4

באר הנשיאים, דרך הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
.08―6296444 שבע, טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

(21 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז ל'

בדש פיני
המקומית הועדה ראש יושב  

עומר ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות אישור בדבר והבניה, התשכ"ה―1965,

לתכנית שינוי 7/מק/2058", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
.197/03/7 מפורטת

שדות  התעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.90 ― חלקה נגב

לתחנת  קיימות ויציאה  כניסה הסדרת התכנית:  מטרת  
דרך. הרחבת על ידי קיימת תדלוק

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1250 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5362, 9.12.2004 ובילקוט

לתכנית שינוי 7/מק/2080", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
.142/03/7 מפורטת

ביל"ו  תלמי מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.8 מגרש ;1 ח"ח ,100351 גוש ―

בחלק  השצ"פ  לצד בנין קווי שינוי א) התכנית: מטרת   
מערב  בצד בנין קו שינוי ב) במקום 5 מ'; ל-0 מ' מהמגרש
בנין  קו שינוי ג) מ';  5 במקום  מ' ל-4.5  מהמגרש בחלק

מ'. במקום 8 ל-7 מ' מהמגרש בחלק קדמית בחזית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3539 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5537, 4.6.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי 7/מק/2084", מס' מקומית מיתאר "תכנית (3)
7/במ/156. מפורטת

הגדי  בית מושב ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.400 מגרש ;244 גוש ―

בסך  שינוי ללא בניה, זכויות קביעת א) התכנית: מטרת  
(צפון-מזרח) צדדי בנין בקו תיקון ב) הבניה; זכויות כל
החצרות;  בין מקשר גשר בניית בעבור מ' ל-1.90  מ'  מ-3
בניית ד) ;0 צדדי בנין קו עד במרתף משק חצר הקמת ג)
לגבול עד בנין לקו מעבר האחורית  בחצר שחיה בריכת

האחורי של המגרש.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3539 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5537, 5.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן שמעונים, ולבניה לתכנון
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל הדרום, מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
עמיר ריטוב

המקומית הועדה ראש יושב  
לתכנון ולבניה שמעונים
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ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ רדוויז
(51-25348-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,11.30 בשעה ,8.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ג', קומה ,31 הברזל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת לורנזו,                                                שרלין

בע"מ   קומבוקס
(51-219165-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,11.00 בשעה ,8.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ג', קומה ,31 הברזל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת לורנזו,                                                שרלין

וביטחון בע"מ   זקיף שמירה
(51-346230-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרד ,10.00 בשעה ,11.3.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרקת, של סופי  דוח הגשת  לשם תקוה,  פתח ,15 בלפור
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת טובול,                                                רבקה

בע"מ  - פיתוח יוזמה גליל
(51-188547-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד משרד  אצל  ,10.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזאון, מגדל ושות', נתן בן ארדינסט,
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם אביב, תל ,4

וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה
החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

בע"מ חן-אגם
(51-061456-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,20.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,99797 יוסף כרמי ,81 ת"ד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אגם,                                                חן

בע"מ אליפור בי-גוד
(51-299347-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,20.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,7/35 ספיר מרכז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק סתת,                                                גיא

בע"מ  פרוייקטים  דנלום
(51-219127-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיום  ימים   30 או ,14.00 בשעה ,18.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
פרחית מביניהם, במשרדי עו"ד לפי המאוחר הודעה זו פרסום
סופי דוח הגשת לשם ציון, מבשרת ,22 הפלמ"ח רח' אלדן,
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת עו"ד, פרחית אלדן,

 י.ד. א.ג.ע. יוזמות בע"מ 
(51-281447-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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המעלות רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,27.3.2007 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בוקסבום,                                                יאיר

בע"מ דייס
(51-047426-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בורוקובסקי, ראובן עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
רב קרית ושות', בורוקובסקי ראובן עו"ד ממשרד ,05240486 ת"ז
,08-9424350 טל' ,81104 יבנה ,585 ת"ד העצמאות, שד' בריח,

החברה. למפרק ,08-9424359 פקס'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, בורוקובסקי, ראובן

בע"מ ישראל-סין פעולה לשיתוף החברה ע.ס.ד.ש.
(51-324845-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' להב-לוי, אריה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,20 לילנבלום

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, להב-לוי, אריה

בע"מ תקשורת נט-קול
(51-326230-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' להב-לוי, אריה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,20 לילנבלום

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, להב-לוי, אריה

בע"מ מכללות רשת נימרוד
(51-197866-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,2007 בינואר   7 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לוין, אסף עו"ד  את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה
תל ,2 ויצמן ושות', רח' מאירי ערן, לוי, עו"ד גולדפרב, ממשרד

החברה. למפרק אביב,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, לוין, אסף

בע"מ ט. אטרנטי
(51-247749-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 31 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז את אורגד ורדימון, ולמנות את החברה מרצון לפרק החלטה
החברה. למפרק ,64512 אביב תל ,87 רח' שלמה המלך ,8407884

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ורדימון, אורגד

ד.ש.ש נדל"ן בע"מ
(51-166930-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,7.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז ירמיהו ארבל, את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,37 בחשון ז' מרח' ,001653328
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ארבל, ירמיהו

ד.ש.ש אדומים בע"מ
(51-221975-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,7.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז ירמיהו ארבל, את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,37 מרח' ז' בחשון ,001653328

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ארבל, ירמיהו

בע"מ חושב שוקי
(51-241267-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.8.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,51222974 צוקרמן, ת"ז רפי מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק חיפה, ,57 הפליטה שארית מרח'

מפרק צוקרמן, רפי

בע"מ יהלומים אור בת
(51-118855-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הנטר, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,46 רוטשילד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, הנטר, מיכאל

שביט-צילום מדעי בע"מ
(51-304398-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,054523204 שביט, ת"ז דני את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרק החברה. כפר סבא, 3ב, מיכה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק שביט, דני

שעונים בע"מ מרוין יבוא
(51-067343-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 ,069899094 דיבו, ת"ז קסב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק הרצליה, ,2/106 צמרות מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק דיבו, קסב

בע"מ (1995) נכסים מתכת מוצרי גיא
(51-222356-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 ,54331277 ברק, ת"ז את אבי ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,47 העליה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק אבי ברק,
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בע"מ א.פ.ד.ע.
(51-267796-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פורמנסקי,  אבישי את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק חיפה, ,46 שלונסקי מרח' ,006586945

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק פורמנסקי, אבישי

בע"מ יועצים יוכטמן א.
(51-324881-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יוכטמן,  אלכסנדר את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק הרצליה, ,3 שנידלסון מרח' ,79469714

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק יוכטמן, אלכסנדר

בע"מ  ואינסטלציה - שיפוצים ש.מ.
(51-138200-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 ,09071127 ממן, ת"ז שמעון את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ירושלים, ,8 הארזים מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ממן, שמעון

בע"מ (יזמות) ובהריר קרשניקר
(51-229361-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 3 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לזר, אורי רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק

מפרק רו"ח, לזר, אורי

בע"מ לטד טורס פי.איי.אם.
(51-078130-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
 ,2006 בדצמבר   21 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 
ערן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה  התקבלה

החברה. השרון, למפרק רמת ,14 העבודה מרח' דה–פריס,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, דה–פריס, ערן

בע"מ דון אורורה
(51-182064-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
 ,2006 בדצמבר   10 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 
פרופ' את  ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

אביב,  47, תל המלך דוד משד' ,004870804 שלמה לאניאדו, ת"ז
החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לאניאדו, שלמה פרופ'
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בע"מ יוזמות י.ד.א.ג.ע
(51-281447-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
בוקסבום, יאיר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק גבעתיים, ,4 המעלות מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בוקסבום, יאיר

בע"מ שרון זיו
(51-325573-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 22 בדצמבר 2006, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז שרון, זיו  את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,8 המלך שאול מרח' ,057275547

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, שרון, זיו

בע"מ ניאון א"י לאור חברה פלניאון
(51-002636-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חכים, ברוך עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,03-6963213 פקס' ,03-6960373 תל אביב, טל' ,3 דניאל פריש

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ברוך חכים,

3946 בע"מ  בגוש יצחק זיק
(51-027367-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנחם מדרך פרייטג, גדעון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,61202 אביב תל ,20328 ת"ד ,65 בגין

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, פרייטג, גדעון

בע"מ הנדסה שירותי זילברשטיין משה
(51-185401-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' זילברשטיין, דורית ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת הרצליה, ,13 המסילה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת זילברשטיין, דורית

בע"מ תרכובות ל.ב.
(51-292127-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,12 מרח' קרויצר אורן, רן את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק שבע, באר

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אורן, רן
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בע"מ ונקיון אחזקה שרותי קול און
(51-374582-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מאירוביץ, רונלי ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת הרצליה, ,2 התנאים

מפרקת עו"ד, מאירוביץ, רונלי

בע"מ   דורפיקס
(51-312398-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו, לפי  הודעה פרסום 19.2.2007 או 30 יום מיום תתכנס ביום
שד' רונן, משה רו"ח במשרד ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נהריה, ,30 הגעתון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח,                                                רונן משה,

בע"מ  אדם שרותי כח  ממדוח
(51-224880-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם טייבה, בכפר החברה, של
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק חאתם,                                                עומר

בע"מ  הנדסיים פרוייקטים ביצוע עמיר  מ.ע.ש.
(51-188523-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עמיר, אריה המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,15.3.2007 תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,4 צבי יעקב בן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עמיר,                                                אריה

בע"מ  וניהול פקוח  תומאי
(51-336623-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, אריה ,10.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,4 יעקב צבי בן רח' ברוך עמיר,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עמיר, ברוך                                                אריה

בע"מ  השן  פנינת
(51-232268-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, מאהר ,10.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ,20200 שפרעם כרכבי, 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כרכבי,                                                מאהר

בע"מ (1999) ושיווק טכנולוגיה צ.ק.ל.
(51-275788-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קטורזה, המפרק, משה אצל ,10.00 בשעה ,15.3.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  אביב, לשם תל ,30 לבונטין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קטורזה,                                                משה

בע"מ הנדסה טק-קריט
(51-317382-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרקת, ברח' ,15.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,2 פלי"ם
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, גרין–רויטנברג, חדוה
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בע"מ   עצ - לך
(51-214669-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גילת, משרד אצל י' ,10.00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,3 ביאליק רח' עו"ד,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כוכב,                                                זיו

בע"מ (2000) ארגוני ייעוץ אנססט לוטם
(51-289794-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,056723430 לוי, ת"ז עופר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

מתן, למפרק החברה. ,64 מרח' הדס

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
רח' מנחם רוז,  יובל עו"ד המפרק, כוח בא זו, למשרד הודעה 

.52521 גן רמת ,12 בגין

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לוי, עופר

שמואלי בע"מ ק.י. שרותי רכב
(51-258125-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז שמואלי, יעקב את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,22 הנביאים מרח' ,053469219

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק שמואלי, יעקב

כלכלי בע"מ עסקי טריגר יעוץ
(51-220085-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק פיתוח, הרצליה ,85 היהודים מדינת מרח' גונן, נועם

החברה.

מפרק נועם גונן,

בע"מ (1985) אחזקות עתונות מוניטין
(51-107137-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מושקט, יורם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5661404 תל אביב, טל' ,85 יהודה הלוי

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, מושקט, יורם

בע"מ ונכסים אחזקות בן בן-דרור
(51-258731-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בנוכחות הדירקטור ,2.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרצון החברה לפרק את החלטה החברה, התקבלה של היחיד
למפרקת ,53536538 ת"ז טילר, לוי דורית  עו"ד  את ולמנות

החברה.

מפרקת עו"ד, טילר, לוי דורית

בע"מ השקעות ש.ת.ר.ל.
(51-333837-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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שכל לאחר ,7.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אביב, תל ,9 שפירא צבי מרח' ,059061812 ת"ז לנדאו, רון את

החברה. למפרק

מפרק לנדאו, רון

בע"מ נטוורקס אדג'נגו
(51-303028-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 16 בינואר 2007, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פירעון, על כושר הצהרה מרצון עם את החברה לפרק החלטה

אביב,  תל  ,3 עזריאלי ממרכז שיוו,  יורם עו"ד  את ולמנות
החברה. למפרק

מפרק עו"ד, יורם שיוו,

בע"מ אלומיניום טיב נ.ג.
(51-350188-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

הנ"ל, החברה של כללית באסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
את אחד, לפרק פה נתקבלה החלטה, ,5.6.2006 ביום שהתכנסה
חדש], [נוסח החברות לפקודת (2)319 החברה, בהתאם לסעיף

התשמ"ג-1983.

שילון יפרח       ניסים                                       גילי

ם י ר רקטו       די

ומרים בע"מ אחוזת בנימין
(51-008571-5 (ח"פ

פירוק מרצון ביטול הודעה בדבר

בעלי כל  של המיוחדת באסיפה  כי  הודעה, בזה נמסרת 
בתל ,17.12.2006 ביום שנתכנסה הנ"ל, החברה של המניות
הפירוק הליכי ביטול בדבר מיוחדת החלטה התקבלה אביב,

החברה. של מרצון

        נחום לוי

ראש האסיפה יושב  

בע"מ ערד נופש
(51-046435-7 (ח"פ

פירוק מרצון הודעה על

הנ"ל, החברה של כללית באסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
החברה פירוק בדבר החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שנתכנסה
טל' חיפה, ,2 פלי"ם משד' סיגל, צבי עו"ד  של ומינויו  מרצון

החברה. למפרק ,04-8629678

מפרק עו"ד, סיגל, צבי

          

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

התשי"ד ―11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ז בטבת ו' ביום העבודה  בסיום  מולו  המוחזקים

(27 בדצמבר 2006):

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(27.12.2006) התשס"ז בטבת ו'

25,402,949,070

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(20.12.2006) התשס"ז בכסלו כ"ט

25,372,525,375

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

30,423,695

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(27.12.2006) התשס"ז בטבת ו'

25,402,949,070

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

   __________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

התשי"ד ―11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ז בטבת י"ג ביום העבודה בסיום מולו  המוחזקים

(3 בינואר 2007):

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(3.1.2007) בטבת התשס"ז י"ג

25,940,401,216

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(27.12.2006) התשס"ז בטבת ו'

25,402,949,070

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

537,452,146

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(3.1.2007) בטבת התשס"ז י"ג

25,940,401,216

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

   __________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


