
רשומות

הפרסומים ילקוט

2890 גברי בכנסת.............................................   חילופי הודעה על

הרשויות עובדי של למשמעת הדין בית חברי  מינוי
2890 המקומיות............................................................................  

2891 מקרקעין.................................   רשם בסמכויות של הסמכה

חוק לפי תעסוקה לוועדות חברים מינוי על  הודעות
2891   ........................ לעבודה) (החזרה משוחררים חיילים

2891 היריה.......   כלי חוק עובדים אחראיים לפי של מינויים

2891 הדרכונים..........   חוק לפי סמכויות העברת על הודעות

2892   ............................................. הדרכונים תקנות לפי הסמכות

2893 והבניה..........   התכנון חוק לפי הסמכה וביטול הסמכה

2893   ................ דגן בית הדתית המועצה הרכב בדבר הודעה

רפואיים של פוסקים מינוי מינוי וביטול על  הודעה
נכות תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת  לפי

2894   .................................................................. לנפגעי עבודה)

2894   ... העובדים הסוציאליים חוק לפי ועדה רפואית מינוי

בעניני דין הסעד (סדרי חוק סעד לפי פקידות  מינוי
2894   ......................................... ונעדרים) חולי נפש קטינים,

לעבודות קבלנים רישום חוק לפי לרשם זמני  מינוי
2894 בנאיות...................................................................   הנדסה

2894 רשמיים.................................   תקנים החלפת בדבר אכרזה

2895 הפסיכולוגים...   חוק לפי רישום ועדת הרכב על הודעה

2895 והיצוא............   היבוא פקודת לפי מוסמכת רשות מינוי

 

החשמל, חוק משק לענין המנהל מילוי תפקיד  הטלת
2895   ..................................................................... התשנ"ו-1996

2895 רישוי עסקים..............................................   חוק הסמכה לפי

לעידוד לפי חוק התחייבות כתב בדבר נוסח  הודעה
2895   .................................................. בתעשיה ופיתוח מחקר

עיריית סגן ראש של מכהונה בדבר חדילה  הודעה
ממלא מקום ראש של סגן וסגן קרית אונו ובחירה

2896   ............................................................. אונו קרית עיריית

חוק לפי של מפקחים מינוי מינוי וביטול על  הודעה
2897 העתיקות.................................................................   רשות

מפנקס סוכני מכס תאגיד סוכן מחיקת  הודעה על
2897 המכס.....................................................................................  

2897 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

2898 הדין..............   בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הודעה

2898 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

2898 קביעת תקנים...................................................   הודעה בדבר

מיוחדים שהוגשו קיבוציים הסכמים  הודעות בדבר
2899   ...................................................... 30.4.2007 עד לרישום

2901 ציבור...................   קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות

2909   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

2915 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

2916   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         

28 במאי 2007 5670 התשס"ז בסיון  י"א
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גברי בכנסת חילופי הודעה על
הכנסת חוק–יסוד: לפי

לחוק–יסוד: ו–43(א) 41 סעיפים פי  על כי בזה, מודיעים 
פסקה (2007 באפריל   25) התשס"ז  באייר ז' ביום הכנסת1, 
הכנסת חבר  בא ובמקומו בשארה עזמי של בכנסת חברותו 

נפאע. סעיד

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
 (3—22 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.69 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

של עובדי למשמעת הדין בית  מינוי חברי
המקומיות הרשויות

(משמעת), התשל"ח-1978 המקומיות חוק הרשויות לפי

המקומיות  הרשויות לחוק  3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עם  ובהתייעצות החוק), - (להלן התשל"ח-11978   (משמעת),
בית לחברי שלהלן העובדים את בזה ממנה אני הפנים, שר

המקומיות: הרשויות עובדי של למשמעת הדין

משפט בית העובדים הכשירים להתמנות לשופטי ברשימת (1)
לחוק: 3(א)(1) לסעיף בהתאם שלום

זהותהשם המקומיתמס' הרשות

אביד תל–אביב-יפו007504517רחל עיריית

אורנשטיין תל–אביב-יפו050071901פלאית עיריית

אורנה אחרק–
פרלוק

תל–אביב-יפו022867915 עיריית

אלמוג חיפה024896623תמר עיריית

אפרים תל–אביב-יפו056556848רמי עיריית

אקרמן– גלית
ליפשיץ

חיפה023831704 עיריית

אשד לוד65492779ליאורה עיריית

גולדנברג תל–אביב-יפו054249941ענת עיריית

גולדשמידט חיפה027884055קרן עיריית

וייל תל–אביב-יפו051814531שלי עיריית

ויניק ירושלים058422171רונן עיריית

טנדלר נשר69264992אלכסנדר עיריית

ירושלים023695125אבנר יוסף עיריית

ירחי ירושלים011936762דורית עיריית

ליפשיץ– מרים
פריבס

ירושלים65893471 עיריית

ירושלים028078301אילנית מיכאלי עיריית

מלכה ירושלים069569283אליהו עיריית

מלכה ציון עיריית קרית מוצקין069163640בן

זהותהשם המקומיתמס' הרשות

עצמון ירושלים301323361אסתר עיריית

פרויליך עכו024921181דנה עיריית

חיפה022715189טליה שלום עיריית

המקומיות הרשויות מועצות שהגישו העובדים ברשימת (2)
לחוק: 3(א)(2) סעיף לפי

זהותהשם המקומיתמס' הרשות

אגסי ירושלים058729336אהרון עיריית

אדר ירושלים60365582פנחס עיריית

ירושלים050308477אמנון אילני עיריית

ארד ירושלים53898975מרים עיריית

ביג'ה ירושלים059856435צילה עיריית

נון בן ירושלים26854844אהרון עיריית

ירושלים25532318קרן ברק עיריית

גולדנברג ירושלים052843539זאב עיריית

גלינקביץ ירושלים057263444פיני עיריית

חיפה065019200ברוך דותן עיריית

לדז'ינסקי ירושלים14427454ריטה עיריית

תל–אביב-יפו050550961דרור לוטן עיריית

לוין תל–אביב-יפו030490924אביגדור עיריית

מוסקוביץ תל–אביב-יפו053208534אלי עיריית

סבן תל–אביב-יפו053677332עדנה עיריית

ירושלים59786608סימה סיני עיריית

עמר ירושלים067852830חיים עיריית

פדידה יהוד054312269יהודית עיריית

פוקס ירושלים056693187דב עיריית

תל–אביב-יפו052743655יואל פלדי עיריית

צימר תל–אביב-יפו012322418דוד עיריית

שרעבי ירושלים057426033יוסי עיריית

את המייצג העובדים ארגון שהגיש העובדים ברשימת (3)
המקומיות הרשויות עובדי  של ביותר  הגדול המספר

לחוק: 3(א)(3) לסעיף בהתאם

זהותהשם המקומיתמס' הרשות

אילוז ירושלים010554848משה עיריית

אינטרופ תל–אביב-יפו058628900גילה עיריית

ירושלים054529292שולמית בוטבול עיריית

דוד בן תל–אביב-יפו10728590ישראל עיריית

ברנשטיין תל–אביב-יפו053539078שרה עיריית

__________
.153 עמ' התשל"ח, 1  ס"ח
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זהותהשם המקומיתמס' הרשות

וינשטיין תל–אביב-יפו304152887לובה עיריית

יהוד תל–אביב-יפו004757878אשר עיריית

ירושלים49477557יעקב יעקב עיריית

כץ תל–אביב-יפו007708001משה עיריית

פאיאנס תל–אביב-יפו06539050רות עיריית

פלד תל–אביב-יפו028910875מירון עיריית

צרפתי תל–אביב-יפו022920953דוד עיריית

שורץ ירושלים50976042לאה עיריית

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'

 (3—1440 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר

מקרקעין רשם בסמכויות של הסמכה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

המקרקעין, לחוק 116(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,028942035 ת"ז רוזמן, צביה  מסמיך את אני התשכ"ט-11969,
בסמכויות תקוה, פתח המקרקעין, רישום בלשכת מדור מנהלת

האמורה. הלשכה של הפעולה לאזור מקרקעין רשם של

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.135 עמ' התשל"ד, ;259 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

תעסוקה לוועדת חבר מינוי על הודעה
התש"ט-1949 לעבודה), (החזרה משוחררים חיילים חוק לפי

חיילים  לחוק  20 סעיף לפי  לי הנתונה  הסמכות  בתוקף 
מודיע אני התש"ט-11949, לעבודה), (החזרה  משוחררים
התאחדות נציג ,027333731 ת"ז שוחט, אילן את מיניתי כי
ארגוני ברשימת כללית2, תעסוקה בוועדת לחבר התעשיינים,

במדינה. הרפרזנטטיביים המעבידים

עבודתו  סיום או חתימתו, ממועד ל–3 שנים המינוי תוקף
מבין המוקדם - התעשיינים בהתאחדות המתמנה של

השניים.

(7 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ט
 (3—442 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.13 עמ' התש"ט, 1  ס"ח

.3658 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ

תעסוקה לוועדת חבר מינוי על הודעה
התש"ט-1949 לעבודה), (החזרה משוחררים חיילים חוק לפי

חיילים  לחוק  20 סעיף לפי  לי הנתונה  הסמכות  בתוקף 
כי מודיע אני התש"ט-11949, לעבודה), (החזרה  משוחררים

התאחדות נציג ,053626792 ת"ז גרינבלום, אלי את מיניתי
ארגוני ברשימת כללית2, תעסוקה בוועדת לחבר התעשיינים,

במדינה. הרפרזנטטיביים המעבידים

מעבודתו שפרש פרוכטמן2, רן את יחליף המתמנה
בהתאחדות.

עבודתו  סיום או חתימתו, ממועד ל–3 שנים המינוי תוקף
מבין המוקדם - התעשיינים בהתאחדות המתמנה של

השניים.

(7 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ט
 (3—442 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.3658 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ

מינוי עובד אחראי
התש"ט-1949 היריה, כלי חוק לפי

היריה, כלי לחוק 10א סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובד ,051008050 ת"ז ממנה את דב לוטם, אני התש"ט-11949,
שנועד יריה כלי  להחזקת מיוחד רישיון לצורך קבלת אחראי

הביטחון. במשרד לתפקידו בקשר ביטחון לצורכי

האמור העובד מכהן עוד כל בתוקף יהיה זה מינוי
בתפקידו הנוכחי.

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
 (3—497 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.124 עמ' התשל"ח, ;149 עמ' התשי"ד, ;143 עמ' התש"ט, 1  ס"ח

מינוי עובד אחראי
התש"ט-1949 היריה, כלי חוק לפי

היריה, כלי לחוק 10א סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
,027168053 ת"ז טננבאום, גולן  את  ממנה אני התש"ט-11949,
יריה כלי  להחזקת מיוחד רישיון  קבלת  לצורך לעובד אחראי

הביטחון. במשרד לתפקידו בקשר ביטחון לצורכי שנועד

האמור העובד מכהן עוד כל בתוקף יהיה זה מינוי
בתפקידו הנוכחי.

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
 (3—497 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.124 עמ' התשל"ח, ;149 עמ' התשי"ד, ;143 עמ' התש"ט, 1  ס"ח

סמכויות העברת על הודעה
חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 לפי

לחוק   9 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף בזה מודיע  אני
לבעלי העברתי החוק), - (להלן התשי"ב-11952, הדרכונים,
את א' בטור להלן המפורטים הפנים במשרד התפקידים

ב': לצדם בטור כמפורט החוק סמכויותי לפי
__________

.260 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח __________
.13 עמ' התש"ט, 1  ס"ח
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א' טור
התפקידים בעלי

טור ב'  
הסעיפים

בחוק

2א אוכלוסין   מנהל לשכה למינהל

למינהל אוכלוסין מנהל לשכה סגן

במטה ודרכונים מרשם ענף ראש
מינהל אוכלוסין     

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
(3—692 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר

סמכויות העברת על הודעה
חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 לפי

לחוק   9 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף בזה מודיע  אני
לבעלי  העברתי  החוק), - (להלן  התשי"ב-11952  הדרכונים,
את א' בטור להלן המפורטים הפנים במשרד התפקידים

ב': לצדם בטור כמפורט החוק סמכויותי לפי

א' טור
התפקידים בעלי

ב' טור
הסעיפים

בחוק

אוכלוסיןאורית ראובן למנהל  הלשכה
- (להלן גוריון בן תעופה  נמל

נתב"ג) למנ"א

5 ,4 ,2  

בוחבוט הלשכה למנ"א נתב"גאלי

אלקבץ הלשכה למנ"א נתב"גשני

אוזנה הלשכה למנ"א נתב"גאפרת

בראון הלשכה למנ"א נתב"גאטי

הלשכה למנ"א נתב"גאתי כהן

הלשכה למנ"א נתב"גגיא יפת

סקטש הלשכה למנ"א נתב"גדבי

פוני הלשכה למנ"א נתב"גהדס

הלשכה למנ"א נתב"גטלי סער

דרקסלר הלשכה למנ"א נתב"גיצחק

אגת הלשכה למנ"א נתב"גיסמין

אטיאס הלשכה למנ"א נתב"גיפעת

פרץ הלשכה למנ"א נתב"גשמעון

הלשכה למנ"א נתב"גאורלי שרעבי

לוי הלשכה למנ"א נתב"גמחול
(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'

(3—692 (חמ
בר–און רוני  
הפנים שר __________

.260 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

סמכויות העברת על הודעה
חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 לפי

הדרכונים,  9 לחוק סעיף סמכותי לפי שבתוקף מודיע בזה אני
התפקידים  לבעלי העברתי  החוק),  - (להלן התשי"ב-11952 
לפי החוק סמכויותי את א' בטור להלן המפורטים במשרד הפנים

ב': בטור לצדם כמפורט

א' טור
התפקידים בעלי

ב' טור
הסעיפים

בחוק

קורין יעל
אליאני

בכירה, תיעוד  רכזת
מינהל תת–לשכת

כרמיאל האוכלוסין

,(2)6 ,5 ,4 ,2
6ב ,(4)6

אלמלח בכירה,חגית תיעוד רכזת
האוכלוסין למינהל הלשכה

עפולה

תת–לשכתאייל טיבי בכיר, תיעוד רכז
בית מינהל האוכלוסין 

שמש

5 ,4 ,2

תת–נילי הררי תיעוד בכירה, רכזת
מינהל האוכלוסין לשכת

בית שמש

עזריאלי תת–לשכתדרורה תיעוד, רכזת
מינהל האוכלוסין גילה

ירושלים -

יוסף בכירה,דורית תיעוד רכזת
האוכלוסין למינהל הלשכה

נתניה

אליאנוב בכירה,אירינה תיעוד רכזת
האוכלוסין למינהל הלשכה

אילת

יוסף בן בכירה,אורנה תיעוד רכזת
האוכלוסין למינהל הלשכה

אילת

מזרחי בכירה,ורדה תיעוד רכזת
האוכלוסין למינהל הלשכה

ירושלים

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'

(3—692 (חמ
בר–און רוני  
הפנים שר __________

.260 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

הסמכה
התש"ם-1980 הדרכונים, תקנות לפי

הדרכונים,  לתקנות  1 תקנה לפי  סמכותי  בתוקף 
הפנים במשרד התפקידים בעלי את מסמיך אני התש"ם-11980,

לצדם: המפורטות בטור ב' התקנות לענין המפורטים בטור א',

__________
.1510 עמ' התש"ם, 1  ק"ת
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א' טור
התפקידים בעלי

ב' טור
הסעיפים
בתקנה

אוכלוסיןאורית ראובן למנהל  הלשכה
- (להלן גוריון בן תעופה  נמל

נתב"ג) למנ"א

5 ,4 ,2  

בוחבוט הלשכה למנ"א נתב"גאלי

אלקבץ הלשכה למנ"א נתב"גשני

אוזנה הלשכה למנ"א נתב"גאפרת

בראון הלשכה למנ"א נתב"גאטי

הלשכה למנ"א נתב"גאתי כהן

הלשכה למנ"א נתב"גגיא יפת

סקטש הלשכה למנ"א נתב"גדבי

פוני הלשכה למנ"א נתב"גהדס

הלשכה למנ"א נתב"גטלי סער

דרקסלר הלשכה למנ"א נתב"גיצחק

אגת הלשכה למנ"א נתב"גיסמין

אטיאס הלשכה למנ"א נתב"גיפעת

פרץ הלשכה למנ"א נתב"גשמעון

הלשכה למנ"א נתב"גאורלי שרעבי

לוי הלשכה למנ"א נתב"גמחול

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
(3—692 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר

הסמכה
התש"ם-1980 הדרכונים, תקנות לפי

הדרכונים,  לתקנות  1 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
במשרד התפקידים בעלי את מסמיך אני התש"ם-11980,
המפורטות התקנות לענין א', בטור להלן המפורטים הפנים

לצדם: ב' בטור

א' טור
התפקידים בעלי

ב' טור
הסעיפים
בתקנה

קורין יעל
אליאני

תת– תיעוד בכירה, רכזת
מינהל האוכלוסין לשכת

כרמיאל

8(ב) 5(ד), ,4

אלמלח הלשכהחגית בכירה, תיעוד רכזת
עפולה האוכלוסין למינהל

בכיר,אייל טיבי תיעוד  רכז
מינהל  תת–לשכת

שמש בית האוכלוסין

5(ד) ,4

א' טור
התפקידים בעלי

ב' טור
הסעיפים
בתקנה

בכירה,נילי הררי תיעוד  רכזת
מינהל תת–לשכת

שמש בית האוכלוסין

עזריאלי תת–לשכתדרורה תיעוד, רכזת
מינהל האוכלוסין גילה

ירושלים -

יוסף הלשכהדורית בכירה, תיעוד רכזת
נתניה האוכלוסין למינהל

אליאנוב הלשכהאירינה בכירה, תיעוד רכזת
אילת האוכלוסין למינהל

יוסף בן הלשכהאורנה בכירה, תיעוד רכזת
אילת האוכלוסין למינהל

מזרחי הלשכהורדה בכירה, תיעוד רכזת
ירושלים האוכלוסין למינהל

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
(3—692 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר

הסמכה וביטול הסמכה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–174  101 ,94 ,81 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
דוננפלד, גיא את מסמיך אני התשכ"ה-11965, והבניה,  התכנון
לענין האזרחית, התעופה ברשות אדריכל ,027983329 ת"ז
ברוש נועה של הסמכתם את ומבטל האמורים, הסעיפים

ומרדכי אנגלמן2.

רשות עובד משמש המוסמך עוד כל ההסמכה תוקף
האזרחית. התעופה

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—715 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.1966 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

דגן בית הדתית המועצה הרכב בדבר הודעה
משולב], התשל"א-1971 [נוסח היהודיים הדת חוק שירותי לפי

שירותי לחוק 6(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
קבעתי התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים הדת
והרכבתי חברים חמישה בת תהיה דגן בית הדתית שהמועצה

כדלהלן: אותה

__________
.86 עמ' התשנ"ט, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

__________
.1510 עמ' התש"ם, 1  ק"ת
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זהות מס' ________________________השם
041536962 אהרוני אהרון
005351986 אריאלי מאיר
005105358 ארמנד רווח
003370889 אתירם עמיקם
050059880 אקווע שמואל

(11 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ג
 (3—140 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש

רפואיים של פוסקים מינוי מינוי וביטול על הודעה
עבודה), לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי הביטוח תקנות לפי

התשט"ז-1956

1 לתקנות הביטוח  תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התשט"ז-11956 - עבודה), לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי

הרופאים את הרפואיים הפוסקים ברשימת כללתי (1) 
להלן: מפורטים ששמותיהם

זלינגר, ת"ז 068994078 ד"ר אילן  

וואהל, ת"ז 058502675 ד"ר ישי  

מנוסקין, ת"ז 311651533 ד"ר יורי  

ויקטור, ת"ז 027097625 ד"ר רוט  

פלאקסמן, ת"ז 014581557 ד"ר חיים  

אלקרינאוי, ת"ז 027576016 ד"ר נאסים  

גוטקין, ת"ז 322082454 ד"ר מרק  

קסל, ת"ז 30604166 ד"ר בוריס  

שנברג, ת"ז 42774125 ד"ר ארטור  

ג'ורג', ת"ז 056279418 ד"ר סברה  

של הרפואיים הפוסקים ברשימת הכללתם את ביטלתי (2)
להלן: מפורטים ששמותיהם הרופאים

30183701 ת"ז ליברמן2, נפתלי ד"ר

12009916 ת"ז ד"ר דניאל קפלן3,

10529048 ת"ז כהן4, אבי ד"ר

14395370 ת"ז מנוסוב5, טובה ד"ר

וינדזברג, ת"ז 14071427 ד"ר אלכס  

סוקניק, ת"ז 8175176 ד"ר שאול  

303744312 ת"ז שויחטמן6, יבגני ד"ר

16893794 ת"ז לוסוס7, אלכסנדר ד"ר

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז
 (3—89 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש  
הרווחה ושר  __________

.894 עמ' התשנ"ח, ;864 עמ' התשט"ז, 1  ק"ת

.2284 עמ' התש"ן, 2  י"פ

.3928 עמ' התשס"ב, 3  י"פ

.407 עמ' התשנ"ד, 4  י"פ

.212 עמ' התשנ"ה, 5  י"פ

.4009 עמ' התשס"א, 6  י"פ

.2475 עמ' התשס"ו, 7  י"פ

רפואית ועדה מינוי
הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

הסוציאליים, העובדים לחוק 18(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
האמור לחוק ה' פרק לענין רפואית ועדה ממנה אני התשנ"ו-11996,

כלהלן:

ראש יושב - פסיכיאטר ,008005340 ת"ז יוסף זוהר, פרופ'
פסיכיאטר. ,012001434 ת"ז יאיר בר–אל, מקומו ד"ר וממלא

חבר - פסיכיאטר ,050127497 ת"ז שפירא, ברוך פרופ'
פסיכיאטר. ,003685138 ת"ז איזק, משה ד"ר מקומו וממלא

חבר - פסיכיאטר ,015156912 ת"ז דנילוביץ, אדוארדו ד"ר
פסיכיאטר. ,003685138 ת"ז איזק, משה ד"ר מקומו וממלא

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
 (3—2749 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

סעד פקידות מינוי
ונעדרים), נפש חולי קטינים, בעניני דין (סדרי הסעד חוק לפי

התשט"ו-1955

בעניני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 

האמור: לענין החוק סעד מטה לפקידות הרשומות

מחוז ירושלים - 015992209 ת"ז נאוה מנטואב, ברקולין

נתניה עיריית - 024465445 ת"ז מכלוף, אורלי

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

לרשם זמני מינוי
בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק  לפי

התשכ"ט-1969

קבלנים רישום לחוק 3(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את ממנה אני התשכ"ט-11969, בנאיות,  הנדסה  לעבודות 
ישראל2, מלי במקום לרשם זמני באופן ,05207923 יוסף רזי, ת"ז

קבוע. לבחירת רשם עד

(7 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ט
 (3—485 (חמ

שטרית מאיר  
והשיכון הבינוי שר __________

.54 עמ' התשל"ב, ;218 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.4501 עמ' התשנ"ד, 2  י"פ

רשמיים תקנים 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,

האלה: הרשמיים התקנים את

__________
.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח
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ממתכת, מנובמבר 1997; סוללת ברזים - 1317 ת"י

וגיליונות   1986 ממאי  נחושת, מסגסוגת בית ברז -  169 ת"י
בברזים לסעיפים הדנים פרט 1988 וממאי 1993, מיוני תיקון

כדוריים;

מעבר,  שסתום מים: לקווי נחושת מסגסוגת שסתום - 171 ת"י
;2001 מפברואר

מתרומם, מיוני  בעל כוש מסגסוגת נחושת ראש ברז - 897 ת"י
;1976

מיוני 1994. נחושת, מסגסוגת ברז לראש ידית - 1668 ת"י

יבוא: במקומם

מאפריל 2007. לעירוב, ברזים וסוללת יחיד ברז - 1317 ת"י

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

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—95 (חמ

ישי אליהו  
                     שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ועדת רישום הרכב הודעה על
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

לחוק ו–(ג) 13(ב) סעיפים לפי סמכותי שבתוקף מודיע אני
בלס, רחל ד"ר את מיניתי התשל"ז-11977,  הפסיכולוגים,
באוניברסיטה בפסיכולוגיה ההוראה סגל חברת ,302076088 ת"ז
החוק לענין רישום בוועדת שניה2, כהונה לתקופת העברית,

האמור.

זה. תתוקן לפי ומענה3, רישום ועדת מינוי על ההודעה

(11 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ג
 (3—400 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.468 עמ' התשס"ה, ;158 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.3865 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

.439 עמ' התשס"ז, ;5224 עמ' התשנ"ז, 3  י"פ

מוסמכת רשות מינוי
התשל"ט-1979 חדש], [נוסח והיצוא היבוא פקודת לפי

[נוסח  היבוא והיצוא 1 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לרשות הבאים העובדים את ממנה אני התשל"ט-11979, חדש],

האמורה: הפקודה לענין מוסמכת

000423541 חנוך הברפלד, ת"ז

059034553 ת"ז שפר, נדב

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
 (3—144 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

625; י"פ התשי"ג,   עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

עמ' 173.  

החשמל, משק חוק לענין המנהל תפקיד מילוי הטלת
התשנ"ו-1996

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

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשתיות על עובד משרד מטיל אני התשי"ט-11959, (מינויים),
לענין המנהל תפקיד את למלא רונדשטיין, יורם הלאומיות,
באייר י"ח שמיום בתקופה משק החשמל, התשנ"ו-21996, חוק
(12 במאי  התשס"ז באייר כ"ד יום עד (6 במאי 2007), התשס"ז

דן וינשטוק, המנהל האמור. שבה ייעדר מהארץ ,(2007

(2 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ד
 (3—1173 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.157 עמ' התשכ"ג, ;86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.208 עמ' התשנ"ו, 2  ס"ח

הסמכה
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

עסקים,  רישוי לחוק  6 סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
,024685109 ת"ז קליף, נימרוד את מסמיך אני התשכ"ח-11968,

אישור. לנותן

משמש ההסמכה  מקבל עוד  כל זו  הסמכה של תוקפה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

(9 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"א
 (3—2495 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.329 עמ' התשנ"ח, ;276 עמ' התשנ"ד, ;204 עמ' התשכ"ח,  1  ס"ח

התחייבות כתב נוסח בדבר הודעה
בתעשיה, התשמ"ד-1984 ופיתוח מחקר חוק לעידוד לפי

מחקר לעידוד לחוק ו–18(א1)(2) 8(ב) סעיף מודיע לפי אני
התחייבות כתב  נוסח  כי התשמ"ד-11984, בתעשיה, ופיתוח
לוועדת ענין המדווח  בעל או שליטה מקבל אישור, בעל של
האישור, במקבל  שליטה  באמצעי בהחזקה שינוי  על  המחקר

בתוספת. כמפורט יהיה

תוספת

To: The Research Committee
The Office of the Chief Scientist
Jerusalem

Relating to projects that have been financed by or are
currently being financed by the Office of the Chief Scientist
of the Ministry of Industry, Trade and Labor (the "OCS") 
_______________ [Please specify project title and OCS' 
file number] and to projects of the Company (as this term is
defined below) that may be financed by the OCS in the future
(the "Projects"). 

__________
עמ' התשס"ה, ;106 עמ' התשס"ג, ;100 עמ' התשמ"ד, ס"ח   1 

.340   
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Undertaking
We, the undersigned, of ____________________________
_________________ [Foreign investor's name] a company 
incorporated, organized and existing under the laws of 
_______________ and whose registered office is at _____
____________ ("______"), having, by an agreement dated 
_______________ , committed to invest in _____________ 
Ltd. (the "Company"), in exchange for [number and type of 
shares] ________ shares of the Company;

Recognizing that the Company's research and development 
Projects are currently, have been or will be financially
supported by the Government of the State of Israel, 
through the OCS under and subject to the provisions of The 
Encouragement of Research and Development in Industry 
Law 5744-1984 (the "R&D Law") and the regulations, rules 
and procedures promulgated there under; ______________

Recognizing that the R&D Law places strict constraints on 
the transfer of know-how and/or production rights, making 
all such transfers subject to the absolute discretion of the 
OCS' research committee (the "Research Committee"), 
acting in accordance with the aims of the R&D Law and 
requiring that any such transfer receive the prior written 
approval of the Research Committee;

Hereby declare and undertake:

1. To observe strictly all the requirements of the R&D Law 
and the regulations, rules and procedures promulgated 
there under, as applied to the Company and as directed 
by the Research Committee, in particular those 
requirements stipulated under Sections 19, 19A and 
19B of the R&D Law relating to the prohibitions on the 
transfer of know-how and/or production rights.

2. As a shareholder of the Company, to make all reasonable 
efforts that the Company shall observe strictly all the 
requirements of the R&D Law and the regulations, 
rules and procedures promulgated there under, as 
applied to the Company and as directed by the Research 
Committee, in particular those requirements stipulated 
under Sections 19, 19A and 19B of the R&D Law 
relating to the prohibitions on the transfer of know-how 
and/or production rights.

____________________________
Name (block letters) and signature of 
Authorized Company Representative 
and Company Seal 

___________
Date         

ההתחייבות: כתב נוסח של לעברית תרגום

אל: ועדת המחקר
המדען הראשי לשכת  

 ירושלים

ידי על כעת  ממומנים או מומנו אשר לפרויקטים בהתייחס 
והתעסוקה המסחר התעשיה משרד של הראשי המדען לשכת
פרויקט ומספר תיק  (נא לציין שם  _______________ "למ"ר"

להלן) מוגדר זה שמונח (כפי החברה של ולפרויקטים למ"ר)
("הפרויקטים"). למ"ר ידי על בעתיד ממומנים להיות שעשויים

התחייבות

חברה  המשקיע הזר), _____________ (שם מטה החתומים אנו
_____________ ואשר  חוקי לפי מאורגנת וקיימת המואגדת,
.("_____________ ") _____________ ב שוכן הרשום משרדה
להשקיע  התחייבנו  _____________ מתאריך בהסכם אשר
וסוג  (מספר  ל בתמורה ("החברה"), בע"מ   _____________ ב

מניות של החברה; _____________ מניות)

אשר החברה של והפיתוח המחקר שפרויקטי בכך בהכירנו
מדינת ממשלת ידי על  פיננסית ייתמכו או  נתמכו נתמכים,
מחקר לעידוד החוק הוראות ולפי  למ"ר באמצעות ישראל,

והתקנות,  המו"פ") ("חוק התשמ"ד-1984  בתעשיה, ופיתוח
שנוצרו מכוחו; הכללים והנהלים

העברת על מגבלות חמורות מטיל שחוק המו"פ בכך בהכירנו
האמורות ההעברות  כל את ומכפיף  ייצור,  זכויות ו/או  ידע
("ועדת למ"ר של המחקר ועדת  של  הבלעדי דעתה לשיקול
כל כי ודורשת המו"פ חוק ליעדי בהתאם הפועלת המחקר")

המחקר; מוועדת בכתב מראש אישור תקבל כאמור העברה

בזה: ומתחייבים מצהירים

והתקנות, המו"פ חוק דרישות כל את בקפידה לקיים .1
על החברה שחלים כפי מכוחו, שנוצרו הכללים והנהלים
המפורטות הדרישות המחקר, בעיקר ועדת שהנחתה וכפי
המתייחסים המו"פ  חוק  של ו–19(ב) 19(א) ,19 בסעיפים

ייצור; זכויות ו/או ידע העברת של לאיסורים

הסבירים המאמצים כל את לעשות בחברה, מניות כבעלי .2
המו"פ חוק דרישות כל את בקפידה תקיים החברה כי
שהם כפי מכוחו,  שנוצרו  והנהלים הכללים  והתקנות, 
בעיקר המחקר, ועדת  שהנחתה  וכפי  החברה  על חלים
חוק של ו–19(ב) 19(א) ,19 בסעיפים המפורטות הדרישות
זכויות ו/או ידע העברת של לאיסורים המתייחסים המו"פ

ייצור.

_______________________                  _____________
וחתימה תאריך                שם (באותיות דפוס)
                         של נציג מוסמך של החברה 

                                       וחותמת החברה
(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז

  (3―1873 (חמ
אלי אופר

המינהל ראש
המחקר ראש ועדת ויושב

עיריית סגן ראש של מכהונה בדבר חדילה הודעה
ראש מקום ממלא וסגן סגן של ובחירה אונו קרית

אונו קרית עיריית

הרשות וסגניו ראש המקומיות (בחירת חוק הרשויות לפי
התשל"ה-1975 וכהונתם),

המקומיות הרשויות לחוק 28(א) לפי סעיף בהתאם לסמכות
התשל"ה-11975  וכהונתם), וסגניו הרשות ראש  (בחירת
כי בישיבת הודעה נמסרת בזה לי2, שהואצלה החוק), - (להלן

__________
.211 עמ' התשל"ה, 1  ס"ח

.982 עמ' התשל"ט, 2  י"פ
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בינואר  23) התשס"ז בשבט ד' מיום  העיר  מועצת מליאת
ונבחרו לחוק;  (4)25 סעיף לפי דבורה3 מכהונה שי  חדל  (2007 
לחוק   15 סעיף  לפי העיריה ראש סגן לכהונת כחלון4  עמוס
לפי  העיריה ראש  מקום ממלא סגן  לכהונת מיכלס4   וגיל

לחוק. 14 סעיף

(20 במרס 2007) בניסן התשס"ז א'
 (3—743 (חמ

בלינקוב רם  
הפנים משרד של הכללי המנהל __________

.2060 עמ' התשס"ז, 3  י"פ

.2218 עמ' התשס"ג, 4  י"פ

 
מפקחים של מינוי וביטול מינוי על הודעה

העתיקות, התשמ"ט-1989 חוק רשות לפי

25 לחוק רשות  סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה מודיעים
- התשמ"ט-11989 העתיקות,

להלן המפורטים העובדים את העתיקות רשות מועצת מינתה (1)
ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח-21978: למפקחים על

העובד/תמס' זהותשם מס'
תחילת תאריך
ברשות עבודה

יפה1 03330535029.11.2005גלעד

מור2 עין 38788261.3.2006דניאל

ויזן3 358383906.3.2006רן

נשר4 04019756823.3.2006אהוד

255063121.2.2006אמיר קובי5

תלמי6 3592037030.5.2006לימור

3128526271.8.2006ג'יני מרכוס7

שלהלן העובדים מינוי את העתיקות רשות מועצת ביטלה (2)
ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח-21978: למפקחים על

העובד/תמס' זהותשם מס'

דראייר1 27964683יואב

מויאל2 28117927יגאל

טישלר3 023602311אייל

דקל4 057964348אמיר

פינקלשטיין5 313617771יפים

(25 באפריל 2007) באייר התשס"ז ז'
(3-2314 (חמ

דורפמן שוקה  
העתיקות רשות מנהל

 __________
.88 עמ' התשמ"ט, 1  ס"ח

.76 עמ' התשל"ח, 2  ס"ח

מכס מפנקס מחיקת תאגיד סוכן  הודעה על
המכס סוכני

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 לפי

המכס, סוכני  לחוק  11(א)(2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
סוכני מפנקס רישומו מחיקת על מודיע אני התשכ"ה-11964,
שמספרו בע"מ,  ירושלים הובלות  סוניגו  התאגיד של  המכס

בקשתו. לפי ,9100 בפנקס

 22) התשס"ז באייר ד' מיום בתוקף לצמיתות היא המחיקה
.(2007 באפריל

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—495 (חמ

נסרדישי יהודה  
בישראל המסים רשות מנהל __________

.356 עמ' התשנ"ה, ;16 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ד-1964

שיכונים רישום לחוק 1א סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כי מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת ציבוריים
או ביזמתה או מטעמה  או המדינה בידי שהוקמו  בנינים
בטבת יום כ"ט לפני  החלה ובנייתם ידי המדינה על  שנרכשו
לפי חוק שאושרה בתכנית או שנכללו (1 בינואר 1995) התשנ"ה
התשנ"ט  בטבת  י"ב יום  עד התשכ"ה-21965  והבניה, התכנון
התשס"א בטבת ה' לפני יום החלה ובנייתם (31 בדצמבר 1998)
המתוחמים המקרקעין המפורטים להלן על (31 בדצמבר 2000),

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים: בצבע

בשלמותןגושהמקום חלקות

פינקס 6223100רמת

557050-46מודיעין

טבעון 11394296קרית

701729יפו ,28

701849

702233

702337 ,18

7024179 ,115 ,113 ,107 ,78

703011

742830

749972

70767

__________
;93 עמ' התשנ"ט, ;143 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.4188 עמ' התשס"ה,     י"פ

.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים בהם לעיין וניתן והשיכון,

לקהל.
(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב

 (3—74 (חמ
אלקרט אילת  
מרכזת רישום  

מינהל מקרקעי ישראל  

מן הלשכה חבר הוצאת הודעה בדבר
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
התשס"ז בשבט ה' עורכי הדין, בשבתו ביום לשכת של המחוזי
עורך על להטיל החליט ,181/06 בד"מ בתיק (24 בינואר 2007)
עונש ,12035 מס' רישיון ,54125265 ת"ז פרידמן, אמנון דין
מן הוצאה של אחר עונש לכל בחופף הלשכה מן הוצאה של

הלשכה שהוטל עליו.

התשס"ז בשבט ה' ביום החל הלשכה מן הוצאה  תוקף
(24 בינואר 2007).

(28 בפברואר 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
באדר ח' ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת של המחוזי
להטיל החליט ,92/06 בד"מ בתיק (26 בפברואר 2007), התשס"ז
,22813 מס' רישיון ,59524033 ת"ז מסאלחה, חוסין דין עורך על
של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש

שנה.

באוגוסט   31) התשע"ב באלול י"ג מיום ההשעיה תוקף
(30 באוגוסט 2013). התשע"ב באלול כ"ד יום עד ,(2012

(29 במרס 2007) בניסן התשס"ז י'
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
התשס"ז באדר ז' ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת של הארצי
החליט ,99/06 ,90/06 בד"א בתיק ,(2007 בפברואר   25)

רישיון ,029428141 ת"ז וייזל, פוי עמוס דין עורך על  להטיל
הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,32061 מס'

חודשים בניכוי תקופת ההשעיה הזמנית. 24 של לתקופה

(2007 במרס   28) התשס"ז בניסן ט' מיום ההשעיה  תוקף
(3 בדצמבר 2007). התשס"ח בכסלו כ"ג יום עד

(15 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ז
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה  מודיעה אני
העליון, בית המשפט  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
,6044/05 בעל"ע (29 במרס 2007), התשס"ז בניסן י' ביום בשבתו

הערעור. מחיקת על מערעורו, המערער חזרת לאור החליט

הדין בית של הדין גזר כנו על נותר לעיל האמור לאור
על הטיל אשר הדין עורכי לשכת של הארצי  המשמעתי
מס' רישיון ,013100920 ת"ז ארביב,  ליאונאלו יורם דין עורך 
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,10227

שנה. של

(15 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ז מיום ההשעיה תוקף
(14 במאי 2008). התשס"ח באייר ט' יום עד

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
 (3—94 (חמ

גולדנר זמירה  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

קביעת תקנים הודעה בדבר
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיעה, אני
סמכויותיו לפי בתוקף קבע, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

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

דופן כפולה:  בעלי תת–קרקעיים מכלי דלק 4571 חלק 2 - ת"י
למכלים, המחוברת הצנרת לרבות בקרקע, המכלים הטמנת

;2007 מאפריל

דרישות  והמשכיות - ביטחוני חוסן מערכות ניהול - 24001 ת"י
;2007 והנחיות לשימוש, מאפריל

למתח  ובקרה מיתוג לוחות בעבור ריקות תיבות - 62208 ת"י
.2007 מאפריל כלליות, דרישות - נמוך

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
(3—96 (חמ

זיוה פתיר  
של הכללית המנהלת

הישראלי התקנים מכון __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג 1  ס"ח

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

 30.4.2007 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1116/2007

.21.3.2007

ואנרגיה,3. נפט תשתיות
האנרגיה. הכללית איגוד עובדי הסתדרות

הפקת נפט.4.

העובדים.5. כלל

מיוחדים6. בפרויקטים העסקה

.714.3.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 1.3.2007

.1117/2007

.221.2.2007

בע"מ,3. אמצעי לחימה רשות לפיתוח - רפאל
החדשה. הסתדרות

מתכת.4. מוצרי תעשיית

א'.5. קבוצה

עבודה.6. תנאי

.716.4.2007

.831.12.2010 - 21.2.2007

.1118/2007
215.3.2007
קרטון3. מולטי מפעל - מיכלים מערכות כרמל

מיכלים, שבבעלות כרמל מערכות כרמיאל
כרמיאל מרחב החדשה / הסתדרות

מכונות.4. תעשיית

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.710.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 15.3.2007

.1119/2007

.222.3.2007

בע"מ,3. סוללות תדיראן
רחובות מרחב החדשה / הסתדרות

מינרלים.4. תעשיית

העובדים.5. כלל

עבודה6. תנאי

.710.4.2007

.830.4.2010 - 22.3.2007

1120/2007
.215.4.2007

ח.פ3. בע"מ חברון (תשמ"ו) דרום הר לפיתוח החברה
נגב. / מרחב הסתדרות החדשה ,51145138

בנייה.4.

נהגים5.

עבודה.6. תנאי

.717.4.2007

.815.4.2010 - 15.4.2007

.1121/2007

.27.3.2007

מלט,3. מפעלי נשר
השפלה. מרחב החדשה / הסתדרות

בנייה.4.

.51 עובד

משמעתי.6. בירור סיכום

.710.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 7.3.2007

.1122/2007
. 222.2.2007
התעופה,3. שדות רשות

אג"מ. הסתדרות החדשה /
אווירית.4. הובלה
עובדים.5. 74
מסוימים.6. ארעיים לעובדים זמנית הארכה
.711.4.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 22.2.2007

.1123/2007

.25.3.2007

התעופה,3. שדות רשות
אג"מ. הסתדרות החדשה /

אווירית.4. הובלה

עובדים.5. 13

אישיים.6. בחוזים עובדים העסקת

.711.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 5.3.2007

.1124/2007

.24.2.2007

התעופה,3. שדות רשות
אג"מ. הסתדרות החדשה /

אווירית.4. הובלה

אחת.5. עובדת

של6. זמנית העסקה הארכת בעניין דברים סיכום
בירבדקר. רובי העובדת

.711.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.12.2007

.1125/2007

.24.2.2007

התעופה,3. שדות רשות
אג"מ. הסתדרות החדשה /

אווירית.4. הובלה

א'-ד'.5. בנספחים כאמור לפי
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מעבודת6. הנתיבות בית מעובדי קבוצה העברת
יום. לעבודת משמרות

.711.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 4.2.2007

.1126/2007

.226.2.2007

התעופה,3. שדות רשות
אג"מ. הסתדרות החדשה /

אווירית.4. הובלה

העובדים.5. כלל

ברשות.6. מכרזים מבנה

.711.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.2.2007

.1127/2007

.26.3.2007

בע"מ,3. למשכנתאות לאומי בנק
הסתדרות הפקידים

בנקאות.4.

עובדים5. 34

בניסיון.6. זמניים עובדים

.718.3.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 6.3.2007

.1128/2007

.218.3.2007

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות.4.

עובדים.5. 36 + 119

זמנית.6. העסקה

.728.3.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 18.3.2007

.1129/2007

.28.3.2007

צד אחד3. - בע"מ טפחות בנק מזרחי
ארגון עובדי מזרחי טפחות

ארגון מנהלים ומורשי חתימה
בע"מ, שרותי מחשב מחיש

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
בנקאות4.
מידע5. במערכות טפחות עובדי
עבודה.6. תנאי + למחיש עובדים העברת
.710.4.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 8.3.2007

.1130/2007

.222.3.2007

בע"מ3. טפחות מזרחי בנק
המזרחי חתימה בבנק מנהלים ומורשי ארגון

בע"מ המאוחד
בנקאות4.
חתימה.5. ומורשי המנהלים כלל
עבודה6. ותנאי 2007-2005 לשנים שכר
.710.4.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 22.3.2007

.1131/2007

.215.1.2007

הדתית3. והמועצה (בפירוק) עזה חוף אזורית מועצה
(בפירוק), עזה חוף

הסתדרות המעו"ף.
מקומיות.4. רשויות מינהל
העובדים.5. כלל
.614.9.2006 החלטת ועדת מעקב מיום
.719.3.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 15.1.2007

.1132/2007

.25.2.2007

רעות,3. מכבים מודיעין עיריית
שפלה מרחב / המעו"ף הסתדרות

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.710.4.2007

.85.2.2010 - 5.2.2007

.1133/2007

.215.3.2007

שלום,3. סוכת אבות בית
הפועלים. מועצת

שירותי רווחה וסיעוד4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.718.3.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 15.3.2007

.1134/2007

.221.3.2007

מקבוצת3. חובב רמת בע"מ כימיות תעשיות אסיא
בע"מ, פרמצבטיות תעשיות טבע
הנגב. מרחב / החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

העובדים.5. כלל

ומעונות6. סמויות שעות ביטול

.722.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 21.3.2007

.1135/2007

.221.3.2007

חובב,3. רמת בע"מ כימיות תעשיות אסיא
הנגב. מרחב / החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

העובדים.5. כלל

עבודה6. תנאי

.722.4.2007

.831.12.2007 -  21.3.2007

.1136/2007

.228.3.2007

רמלה,3. מפעלי נשר - מפעלי מלט נשר
שפלה מרחב / החדשה הסתדרות
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בנייה4.

העובדים5. כלל

יום6. לעבודת מעבודה במשמרות עובדים מעבר

.722.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 28.3.2007

.1137/2007

.212.3.2007

פסוטה,3. מקומית מועצה
הלאומית. הסתדרות

מקומיות4 רשויות
העובדים5. כלל
תכנית הבראה6.
.722.4.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 12.3.2007

.1138/2007

.213.3.2007

בע"מ,3. להשמת כ"א ושירותים חב' לפיד
אג"מ. הסתדרות הלאומית /

אדם4. כח

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.722.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 13.3.2007

.1139/2007

.21.3.2007

לשיווק בע"מ,3. חברה דרום ד.ד.ש מפיצי
אג"מ / הלאומית הסתדרות

פעולות עסקיות4.

ג')5. בנספח (כאמור עובדים 38

עבודה6. תנאי

.722.4.2007

.831.7.2007 - 1.8.2006

.1140/2007

.25.3.2007

החדשה.3. הסתדרות התעופה, שדות רשות

אווירית4. הובלה

.51 עובד

העסקה ארעית6.

.725.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 5.3.2007

.1141/2007

.22.3.2007

לשיווק תוצרת חקלאית3. תנובה אגודה שיתופית (1
בע"מ בישראל

חקלאית שיתופית אגודה תנובה מזון תעשיית (2
בע"מ, בישראל

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
מזון4. תעשיית
העובדים5. כלל
לעובדים6. מיוחד תגמול
.725.4.2007
.831.12.2007 - 2.3.2007

.1142/2007

.220.3.2007

העתיקות,3. רשות
במדעי האקדמאיים הסתדרות / החדשה הסתדרות

והרוח. החברה
מדינתי4. חוץ ארגון
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.719.4.2007
.828.2.2010 - 1.3.2007

.1143/2007

.228.3.2007

89 קבלנים, שירותים לעבודות 3. - סנפיר את הרקולס
בע"מ, מימיות תת

מקצועי האיגוד לאיגוד אגף / הסתדרות החדשה
ים לקציני הארצי

ימית4. הובלה

בנמל חדרה5. והסירות עובדי הגוררות

עבודה6. תנאי

.719.4.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 28.3.2007

(1 במאי 2007)   התשס"ז באייר י"ג
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן תא/3260 
בזה מוסרת ,4444 עמ' התשס"ו, ,5559 הפרסומים בילקוט
- (להלן תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

כולל  מתוך שטח 572 מ"ר של בשטח ,276 ח"ח ,6615 גוש
בו  תחום המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם 5.339 מ"ר; של

אדום. בצבע

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
(3-2 (חמ

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

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
שהודעה ,1/5 תמ"מ לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התשס"ד, ,5258 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
פורסמה אישורה בדבר שהודעה תא/3319, מס' ותכנית ,1396
התכניות),  - 617 (להלן עמ' התשס"ו, ,5463 הפרסומים בילקוט
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

של  כולל שטח מתוך 516 מ"ר של בשטח ,7 ח"ח ,7077 גוש
כשהשטח  לתשריט בהתאם הנאה זיקת לצורך מ"ר,  37,334

אדום. בצבע בו מתוחם המופקע

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
(3-2 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
שהודעה ,590 מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התשכ"ח, ,1475 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
פורסמה אישורה בדבר שהודעה ,2707 לתכנית ובהתאם ,2246

התכניות),  - 624 (להלן עמ' התשנ"ח, ,4587 הפרסומים בילקוט
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת

הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6971 גוש

במ"רחלקה רשום במ"רשטח להפקעה שטח

437,453296

623,530268

בצבע בו  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם 
אדום.

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
(3-2 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - 3285 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1764 עמ' התשס"ג, ,5164
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7 
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

כולל  מתוך שטח מ"ר  19 של בשטח ,134 ח"ח ,6977 גוש
בו  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם מ"ר;  28 של

אדום. בצבע

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
(3-2 (חמ

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון לחוק  190 סעיף לפי  סמכותה בתוקף 
ו–7  5 לסעיפים  ובהתאם  החוק),   - (להלן התשכ"ה-11965 
לפסק ובהתאם ,21943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת

 1808/06 בת"א בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בית של הדין
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי להודעה ובהמשך ,26.12.2006 מיום
מוסרת ,1375 עמ' התשס"ד, ,5257 הפרסומים בילקוט שפורסמה
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
עיריית לטובת דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה
לישא מוכנה הוועדה וכי לחוק 190(א)(1) לסעיף בהתאם חולון

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

מ"ר. 103 של בשטח ,105 ח"ח ,6737 גוש

בעיריית הוועדה במשרדי מופקד ההפקעה תשריט העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל חולון,

(28 במרס 2007) בניסן התשס"ז ט'
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון לחוק  190 סעיף לפי  סמכותה בתוקף 
ו–7  5 לסעיפים  ובהתאם  החוק),   - (להלן התשכ"ה-11965 
לפסק ובהתאם ,21943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת
,628/04 בה"פ בתל–אביב-יפו - המחוזי המשפט של בית הדין

המחוזי  של בית המשפט הדין 9 במרס 2006 ופסק מיום ,776/04
סעיפים לפי להודעות ובהמשך ,186/06 בה"פ בתל–אביב-יפו
התשס"ד, ,5257 הפרסומים  בילקוט שפורסמה לפקודה ו–7  5
מוסרת ,1470 עמ' התשס"ד, ,5261 ובילקוט הפרסומים ,1375 עמ'
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
עיריית לטובת דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה
לישא מוכנה הוועדה וכי לחוק 190(א)(1) לסעיף בהתאם חולון

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בשטח ח"ח 80, 16,059 מ"ר; של בשטח ח"ח 78, - 6022 גוש
מ"ר; 617 של

של בשטח ח"ח 407, 63 מ"ר; של בשטח ח"ח 60, - 6737 גוש
מ"ר. 249 של בשטח ח"ח 409, 12 מ"ר;

בעיריית הוועדה במשרדי מופקד ההפקעה תשריט העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל חולון,

(26 במרס 2007) בניסן התשס"ז ז'
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן עד/252  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1062 עמ' התשס"ו, ,5475
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן כרמל עיר ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.91 ,21-19 ,17 ח"ח ,18 חלקה ,11506 גוש

עיר המקומית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בה לעיין רשאי מעוניין וכל כרמל,

(4 באפריל 2007) התשס"ז בניסן ט"ז
(3-2 (חמ

אכרם חסון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/52/א מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,4444 עמ' התשס"ו, ,5559 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה

על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הרחבת הייעוד: ;86 ח"ח ,6443 גוש

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(29 במרס 2007) בניסן התשס"ז י'
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן נס/מק/1/145  מס'
מוסרת ,1969 עמ' התשס"ד, ,5274 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
של פרסומה מתאריך  חודשיים בתום בקרקע האמורה, חזקה
לצרכי דחוף באופן דרושה  שהיא מפני ברשומות,  זו הודעה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.15 ח"ח ,3850 גוש

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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הוועדה במשרדי מופקדים והתשריט התכנית העתק
בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל ציונה, בנס המקומית

הרגילות. העבודה

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
(3-2 (חמ

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - פת/4/1239 (להלן
בזה מוסרת ,1259 עמ' התשמ"ו, ,3295 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

של בשטח 546 (לשעבר 312), ח"ח ,6400 גוש - תקוה פתח
מ"ר; הייעוד: שב"צ. 500

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

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן פת/1255 
בזה מוסרת ,2915 עמ' התשמ"ד, ,3076 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6321 גוש - תקוה פתח

מ"ר; הייעוד: שב"צ; 6,430 של בשטח ,97 ח"ח

שב"צ, 1,687 מ"ר;  הייעוד: 1,414 מ"ר; של בשטח ,98 ח"ח
שצ"פ. הייעוד:

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

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - אפ/1/1380 (להלן לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1208 עמ' התשמ"ט, ,3613
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן העין ראש ולבניה לתכנון
הודעה ,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בשלמותןגוש מספר קודםחלקות

5018164-1302 ,1 ח"ח ,5491 גוש

5019,141-139 ,137-127
171-143

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

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
(3-2 (חמ

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רנ/במ/2/2009  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2808 עמ' התשנ"ד, ,4204 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן העין ראש ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- מספור חדש

בשלמותן. 335-298 חלקות ,5441 גוש

בשלמותן. 420-390 ,388 חלקות ,5442 גוש

בשלמותן. 295-267 חלקות ,5443 גוש

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

- מספור ישן

.5500 ,5499 ,5496 ,5495 ,5493 ,5492 גושים חלקי

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

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
(3-2 (חמ

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - אפ/במ/1/2009 (להלן מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,196 עמ' התשנ"ב, ,3931

ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן העין ראש ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין בתוספת דרושה המתוארת הקרקע
האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- מספור חדש

,167-153 ,151-144 ,122 ,137-114 ,113 ,37 ,5 חלקות ,5485 גוש
.30 ח"ח

בשלמותן. 93-89 ,87-77 חלקות ,5486 גוש

- מספור ישן

.5500 ,5496-5492 גושים חלקי

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

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
(3-2 (חמ

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/4/165/ב מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2528 עמ' התשמ"ד, ,3057 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.48 ח"ח ,3679 גוש ;94 ,88 ח"ח ,3656 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ולבניה

הרגילות.

(14 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ד
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
בר/266  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,4674 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן שורקות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

 3.1715 של בשטח חלקה 139), 606 (לשעבר חלקה ,3657 גוש
ציבור. לבניני שטח הייעוד: מ"ר;

המקומית הוועדה במשרדי מופקדים התכנית העתקי
רשאי וכל מעוניין ברנר, בקיבוץ גבעת ולבניה שורקות, לתכנון

.13.00-8.30 השעות בין ה' ג', א', בימים בהם לעיין

(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב
(3-2 (חמ

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/2533  מס' מפורטת לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,680 עמ' התשל"ט, ,2502 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן כרמיאל ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943  לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה הפקודה),  - (להלן
כי סבורה והוועדה ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה

פיצויים  אין פיצויים או 20 לפקודה סעיף של הוראותיו בגלל
קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
שייגרם פיצויים מנימוק נתבעים ואם סעיף וסעיף; בכל הנתבע
ראיות  - מופחתים פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא אם  סבל

סבל. ייגרם בטענה כי התומכות

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ח"ח גוש 18990, (לשעבר 110 בשלמותה חלקה ,19062 גוש
ציבור. מבנה הייעוד: מ"ר; 502 של בשטח ,(6

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

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
(3-2 (חמ

אלדר עדי  
המקומית הוועדה ראש יושב

כרמיאל ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן ג/10271 
מוסרת בזה הוועדה ,3080 עמ' התש"ס, ,4867 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן שמונה קרית ולבניה לתכנון המקומית
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ח"ח 11, 2.576 דונם; של בשטח ח"ח 8, - 13461 גוש ,1 מס' דרך
ח"ח  5.429 דונם; של בשטח ח"ח 46, 0.918 דונם; של בשטח
מס'  דרך להפקעה שטח הכל סך 7.347 דונם; של בשטח ,45

דונם; 16.27 :1

דונם; 5.541 של כולל בשטח ,8 ח"ח ,13461 גוש ,8 מס' דרך

סך  1.901 דונם; של כולל בשטח ,8 ח"ח ,13461 גוש ,10 מס' דרך
מפת  לפי 10 - 23.712 דונם, ,8 ,1 דרכים להפקעת שטח הכל

.25.10.2000 רישום מיום מדידה לצורכי

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

בעיריית קרית מופקדים במשרדי הוועדה העתקי התכנית
לעיין רשאי מעוניין וכל ,11019 קרית שמונה ,1001 ת"ד שמונה,

הרגילות. העבודה בשעות בהם

(18 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
(3-2 (חמ

מלול סמי  
ועדת המשנה יושב ראש

שמונה קרית ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מודיעה הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה), - (להלן מודיעין ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
בתוספת, המתוארת הקרקע מרכישת בה לחזור החליטה כי

בילקוט  לפקודה, ו–7  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה שלגביה
מיתאר תכנית לענין ,1485 עמ' התשס"א, ,4957 הפרסומים
מס' מפורטת תכנית מד/1/5, תכנית גז/מד/במ/5, מס' מקומית

התכניות). - (להלן מד/5/5 ותכנית 1/5א

תוספת

בשטח ,(81 ארעית ח"ח גוש 5685, 63 (מקודם ח"ח ,5685 גוש
ארעית ח"ח גוש 5685, 75 (מקודם ח"ח גוש 5685, 25 מ"ר; של

מ"ר. 42 של בשטח ,(101

מעוניין וכל הוועדה, במשרדי מופקדים התכניות העתקי
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי

(11 בינואר 2007) התשס"ז באייר כ"א
(3-3 (חמ

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

טעות תיקון
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה
עמ' התשמ"ז, ,3451 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בתוספת  27/02/03/3 (אשדוד), מס' מפורטת תכנית לענין ,1669
- השורה

השטח במ"רחלקההגוש

2080"28"1,963

להימחק. צריכה

(3-4 (חמ
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התכנון והבניה חוק הודעות לפי
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

(הת). מסחרי ב–1750א 3695", מרכז

רח' ניסים אביב, תל ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
לשעבר גרדוש, (קריאל דוש רח' ,10 (2355 רח' (לשעבר אלוני

.728 ח"ח ,727 חלקה גוש 6108, - 2 (2357 רחוב

ו–15  14 במגרשים הבניה הוראות שינוי התכנית: מטרת
הקרקע מעל לפני הבנין שינוי קווי א) 1750א: שבתחום תכנית

הגבוה וקומת  2 קומות לאגף הוספת ב) הקרקע; לפני ומתחת
לחניה הכניסה רמפת מיקום של  שינוי ג) רביעית; מרתף
זיקות מיקום  שינוי ד) האדריכלי; העיצוב בתכנית שנקבעה 
מפלס לגובה עד העליונה המרתף קומת של הבלטה ה) ההנאה;
הצורך ביטול ו) לרחוב 2357; 1.5 מ' בנין בקו הקובעת הכניסה
של שביל הולכי הסטה ז) העליון; למרתף במילוי אדמה מעל
0 ומעבר  בקו בנין חלונות לפתיחת אפשרות קביעת הרגל; ח)
מיקום של שינוי ט) שממזרח; הציבורי החניון לכיוון חירום

האדריכלי. העיצוב בתכנית שנקבעה הפרגולה

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4832 עמ' התשס"ו, ,5572

ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל אביב, תל ,68 גוריון בן שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר דורון  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

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

.91 תממ מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/151",

רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.302 חלקה גוש 6493, - 20 מונטיפיורי

במקרה במגרש. הבניה חריגות כל הסדרת התכנית: מטרת
תקפות). תכניות  לפי  (להסדיר היתר להוציא  ניתן   שלא
מזרחי בנין שינוי קו א) הבניה: חריגות להריסה את לסמן יש
מערבי בנין  קו שינוי ב) קיים; מצב עקב בתשריט כמסומן 
מ–3 מ'  דרומי קו בנין שינוי ג) קיים; מצב בתשריט עקב  כמסומן
בהיקף  ליחידה מסחרית באזור שירות קביעת שטחי ד) ל–0 מ';
ונוסף  שירות, ומבני מחסנים בעבור המגרש 20% משטח עד של
הציבור.  לכלל מעברים בעבור המגרש 10% משטח עד כך על
ללא שינוי ה) החנויות; לכל יחסי באופן יחולקו זכויות הבניה

העיקרי. הבניה בשטח זכויות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.392 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 20.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,03-5311245 
,03-7632573 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

בריל דוד  
המקומית הועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
נתניה 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,

נת/100/ש/1. לתכנית שינוי נת/מק/41/553",

 41 בארי רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 295. 282 בשלמותה, חלקה ,8267 גוש -

הבעלים; בהסכמת החלקה  חלוקת  א)  התכנית:  מטרת
עיקריים; שטחים תוספת ג) וצדדי; קדמי בנין קווי הקטנת  ב)

יח"ד. תוספת ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.825 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5603, 1.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין מחוז המרכז, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שר שמעון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

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

,2000 שינוי לתכניות פת/מק/88/1209", מס' מיתאר "תכנית (1)
.7/1209

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 742 חלקה גוש 6355, - 103 שטמפפר יהושע

ל–11 יח"ד,  יח"ד מ–8 יח"ד מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
אחת ב) תוספת קומה המותרים; הגדלת אחוזי הבניה ללא

עמודים  על ל–5 קומות גג חדרי + עמודים על קומות מ–4
אחד. במפלס פנטהאוז דירת +

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4535 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5562, 21.7.2006 ובילקוט

לתכניות שינוי פת/מק/11/2000/ט", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/1/1241/א, בת/11/2000/א.

גוש  - תקוה פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
גבולות ;80 ח"ח ,6641 גוש ;98 ,96 ,94 ,92 ,90 ח"ח ,6640
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בדרום המזרח ובצפון מוניציפלי, גבול התכנית: במערב -
אם המושבות. לגשר הדרך גשר ומבני גבול -

דרך  מבני להקמת הוראות קביעת  א) התכנית: מטרת  
מערב–מזרח תנועה רצף לאפשר כדי מאושרת, דרך בתחום
שינוי ב) תקוה; לפתח  ברק בני בין המושבות  אם בדרך

תכנית בינוי הדרך.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2869 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5402, 14.4.2005 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
ה', בשעות 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 בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אוחיון יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב
תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/15/24/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

בתוקף. רצ/1/1 רצ/24/1, לתכניות שינוי

שכ' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- גיבשטיין ויהושע עיראקי שלמה הרחובות בין שמחה, קרית

בשלמותן. 30 ,29 חלקות ,6288 גוש

בשכונת לשב"צ מגורים שטחים בין החלפת התכנית: מטרת
וגיבשטיין. עיראקי הרחובות בין שמחה קרית

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
טל' לציון, ראשון ,20 רח' הכרמל לציון, ראשון  לתכנון ולבניה
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .03-9547577
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

מאיר ניצן  
המקומית הועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטת 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 רמלה ובמשרדי ולבניה

לה/מק/1/22/1000". מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

,4344 גוש - רמלה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,2024 ,2023-2022 ,2015 מגרשים ;9 ,4 ח"ח ,4375 גוש ;31 ,29 ח"ח

בשלמותם. 2047 ,2046-2044 ,2034-2027

איחוד  ב) 5 מערבה; כביש מס' הסטת א) מטרת התכנית:
בקו הבנין שינוי ג) הבניה; בזכויות שינוי ללא וחלוקה מחדש

מ'. ל–50 מ' מ–75 44 בכביש התכנית בתחום

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
זו  הודעה של פרסומה מיום ימים  60 להגיש התנגדות בתוך
רמלה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי  בעיתונים,
ההתנגדות העתק .08-9771564 טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח'
המרכז, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה  יומצא

.08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
לה/מק/5/172. לה/במ/172, לתכניות שינוי לה/מק/5/172/א",

,4346 גוש - רמלה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 293 חלקה

תהיה לרחוב חזית בינוי: הוראות שינוי התכנית: מטרת
המגרש. של המבנה בקו בנין גובה לכל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5594, 17.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח'  רמלה, ולבניה   לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,08-9771564
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח' המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים

לביא יואל
המקומית הועדה ראש יושב

רמלה ולבניה לתכנון

זמורה 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,
זמ/מק/1/1/562, מפורטת לתכנית שינוי  זמ/מק/2/1/562",

זמ/1/562. זמ/500,

,4702 גוש - גדרה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.(22 78 (לשעבר 20, ,76 ח"ח ,4583 גוש ;35 ח"ח

.34-12 במגרשים בנין שינוי קווי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1797 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5372, 9.12.2004 ובילקוט
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המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עקרון, צומת ב', קומה ביל"ו, מרכז 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

יפרח עמי  
המקומית הועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

אפק מצפה 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,
ממ/4031, ממ/23/534/ג/1, לתכניות שינוי ממ/מק/1/4109",

שד/23/534. ממ/מק/4109,

,6725 גוש - סביון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.27 ח"ח

למצב בהתאם במגרש בנין קווי הקטנת התכנית: מטרת
ל–1.85  מ' מ–5.5 שחיה לבריכת צד בנין קו א) כדלקמן: קיים
מ'  מ–11  שחיה  לבריכת אחורי בנין קו ב) קיים; לפי או  מ' 
ל–0 מ'  מ' מ–5 חניה לסככת בנין צד קו קיים; ג) לפי או מ' ל–1.75
7.55 מ'  עזר ומבנה לסככת חניה אחורי בנין ד) קו קיים; לפי  או

קיים. לגגון או לפי מ' ו–6.48

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1672 עמ' התשס"ב, הפרסומים 5060, 21.3.2002 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

באישור מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר

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

ממ/825. ממ/1132, לתכניות שינוי ממ/מק/6/1132",

רח' יעקב, באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
73א. מגרש ;73 ח"ח גוש 4040, - 4 דוכיפת

שירות לשטח קדמי בנין קו  קביעת  א) התכנית: מטרת
חשבון  על שירות שטחי ניצול ב) 0.00 מ'; - קיימת מקורה וחניה

בינוי. שינוי ג) עיקריים; שטחים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.496 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5594, 11.5.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3

מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים לבנה  
המקומית הועדה ראש יושבת

אפק מצפה ולבניה לתכנון

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי קסם ולבניה לתכנון
ק/מק/1/3372", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

לתמא/2/4. כפיפות ק/1/3000, לתכנית שינוי
גוש - קאסם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 

.95/43 ,95/42 מגרשים ;99 ,95-93 ח"ח ,8871
קרקע ייעוד שינוי א) קיים: מצב אישור התכנית: מטרת
ממגורים קרקע ייעוד  שינוי ב)  ב';  למגורים ציבורית  מחניה
בהתאם הקיים למבנה בנין קווי קביעת ג) ציבורית; לחניה ג'
הבעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה  איחוד  ד) הקיים;  למצב

בניה. והוראות זכויות 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
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .03-9370241 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
שמחון             אלי

המרחבית הועדה ראש יושב
ולבניה קסם לתכנון  

שורקות 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, 

בר/212. בר/14/51, בר/51, לתכניות שינוי בר/מק/18/51",

,3739 גוש נטעים - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;72 ,2 ח"ח ,3643 גוש ;153 ,152 ח"ח 15, 48 בשלמותן, ,40 חלקות

.9 ,1 ח"ח ,5271 גוש ;31 ,25 ,23 ח"ח ,4069 גוש

ורצועת ליישוב כניסה צומת הסדרת א) התכנית: מטרת
של וחלוקה איחוד  ב) בפועל; הקיים למצב בהתאם  שצ"פ
בנין קווי שינוי ג) בפועל; הדרכים למצב בהתאם מגרשים
לדרך) (פונה קדמי בנין קו (1 כדלקמן: א' מגורים  במגרשי
ולקו ,244 ,239 ,212 במגרשים 210, קדמי 4 מ', בנין לקו מ–5 מ'
אחורי בנין מקו (2 ;222 ,216-213 במגרשים  מ'  3 קדמי  בנין

צדדי  בנין לקו 4 מ' מקו בנין צדדי אחורי 3 מ'; 3) בנין לקו  5 מ'
ברוזאטה  11 מס' דרך רוחב בסימון סופר טעות תיקון 3 מ'; 4)

מ'. ל–10 מ' מ–12
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ובילקוט בעיתונות  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.1589 עמ' התשס"ז, ,5628 הפרסומים

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה  לתכנון
ג', א', בימים קהל: קבלת שעות .08-9412714 או ,08-9412991
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,13.00-08.30 בשעות ה',
רמלה ,91 הרצל שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' ,72430

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יפרח עמי  
המקומית הועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז   

שאן בית מקומי תכנון מרחב

וחלוקה איחוד תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי  שאן  בית ולבניה לתכנון
מס' וחלוקה איחוד  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז   ולבניה

ג/7306. לתכניות ג/6995, ג/מק/6995/25", שינוי

גוש - שאן  בית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,140-138 ,133 ,127 ,124-122 ,120-116 ,114 ,113 חלקות ,22876
81 בשלמותה;  חלקה ,22907 גוש ;184 ,181 ,179 ,167 ,166 ,143

בשלמותה. 3 חלקה ,22923 גוש

הקרקע, ייעודי של מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
הכולל. בשטח שינוי ללא

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5609, 10.12.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שאן, בית  ,1 הבירה ירושלים  רח' שאן, בית ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6489414 טל'
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

לוי ז'קי  
המקומית הועדה ראש יושב

שאן לתכנון ולבניה בית

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי כרמיאל ולבניה

מק/כר/5/11330. מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

,18987 גוש כרמיאל - בתכנית ומקומם:  השטחים הכלולים
.47-45 ח"ח

בתחום המגרשים של שימושים פירוט התכנית: מטרת
התכנית.

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
העתק .04-9085681 טל' כרמיאל, ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
אלדר עדי  

המקומית הועדה ראש יושב
כרמיאל ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מס' מק/גמ/329/5216". "תכנית מופקדת המזרחי ולבניה הגליל

- מגדל המושבה ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
;114 ,111 ,109 ,81-72 ח"ח ,107-83 חלקות ,15509  גוש
,27 ח"ח ,170 ,151 ,78-66 ,36-28 ,26-1 חלקות ,15510  גוש
חלקות132-127, גוש15511, ;154-152 ,150 ,149 ,86-79 ,65 ,43-37 
,122 ,121 ,118 ,117 ,114 ,113 ,90-83 ח"ח ,183 ,178-176 ,169-164
;186 ,182 ,180 ,179 ,175 ,173 ,163 ,161 ,160 ,157-147 ,126-124 
,119 ,118 ,116 ,115 ,112-1 ח"ח ,143-136 15512, חלקות  גוש
,15 ,14 חלקות ,15514 גוש ;147-144 ,128 ,127 ,125 ,124 ,121
,3-1 חלקות ,15515 גוש ;68 ,64 ,62 ,61 ,21 ,20 ,17 ,16 ח"ח ,65
חלקות ,15517 גוש ;131 ,1 ח"ח ,15516 גוש ;35 ,34 ,8 ,4 ח"ח ,36 

.175 ,173 ,172 ,33 ,32 ,30-26 ,22-20 ח"ח ,25-23

מגדל. בזק בצפון המושבה התכנית: הטמנת קווי מטרת

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
המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,15241 כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה
התנגדותו ימציא את העתק המתנגד .04-6772333 רב–קוי טל'
קרית הצפון, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה  למשרדי

.04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

חקלאי צבי  
המקומית הועדה ראש יושב

המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל 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, 

ג/13564. לתכניות ג/11048, גע/מק/148", שינוי

,13448 גוש - גונן  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8 ,5 ,2 ח"ח ,13449 גוש ;10 ח"ח
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מבנים כדי לאפשר הרחבת בנין התכנית: שינוי קווי מטרת
גונן. - ג/11048 בתכנית מגורים באזור

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.830 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 2.11.2006 ובילקוט

לתכנון המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6816372 טל' פינה, ראש ,9000 ת"ד העליון, הגליל  ולבניה
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
וכל מעוניין רשאי ,04-6508508 טל' ,595 ת"ד נצרת עילית, הפנים,

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

אהרון ולנסי  
המקומית הועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,

אלה: תכניות מופקדות אשר חבל ולבניה

לתכנית שינוי חא/מק/3/2006", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/13402.

 - געתון קיבוץ ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים   
.7 ח"ח ,18329 גוש

למגרשים  חדשים בנין קווי  הגדרת  התכנית: מטרת  
לפי ב', מגורים  באזור מחייב בינוי בנספח המופיעים 

ג/13402. תכנית

לתכנית שינוי חא/מק/5/2006", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/13381.

 - הזיו גשר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
.12 ח"ח ,19009 גוש

ליצירת  קיימת בניה  לפי בנין קווי שינוי התכנית:  מטרת  
הקיימים. המבנים של ללגליזציה תכנונית מסגרת

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
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-9879610 טל' ,25206 מערבי גליל  ד"נ אשר,  חבל ולבניה 
המחוזית הועדה למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד
עילית, נצרת הממשלה, הצפון, דרך קרית מחוז ולבניה לתכנון

.17511

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

מסתמכת. היא שעליהן

שביט יהודה
המקומית הועדה ראש יושב  

אשר לתכנון ולבניה חבל

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, 

לתכנית ג/10516. מג/מק-6/2006", שינוי

,18679 גוש גרנות - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.46 ח"ח 23, 44 בשלמותה, חלקה

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

באזור  הצדי הבנין קו שינוי ג) ל–0 מ'; מ' מ–3 המגורים באזור
מ–35%  הקרקע תכסית שינוי ד) מ'; ל–2 מ' מ–3  המגורים

ל–46%.

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

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

לקהל. פתוחים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
8/מע/מק/65/8588", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

8/ג/8588. לתכנית שינוי

גוש - כנא  כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.3 ח"ח ,17387 גוש ;8 ח"ח ,17385

מגרש גודל הקטנת ב) בנין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת
קרקע. בתכסית שינוי ג) מינימלי;

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  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קרית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

4/ג/9607. לתכנית שינוי 4/מע/מק/29/9607", מס' "תכנית (1)

גוש 990499, - יפיע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 1 חלקה

בתכנית. הקבועים בנין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.408 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 22.10.2006 ובילקוט
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1/ג/9940. לתכנית שינוי 1/מע/מק/49/9940", מס' "תכנית (2)

גוש 11098, - יקנעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.171 ח"ח

מינימלי. בנין וגודל מגרש התכנית: שינוי בקווי מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.223 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 22.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הועדה ראש יושב

העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הדרום מחוז    

אופקים 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,

.125/102/03/23 לתב"ע שינוי 23/מק/2045",

מפעל אופקים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;100212 גוש  - 26 ז'בוטינסקי רח' התעשיה, אזור אי.סי.אי.

.1026 מגרש

מ'. ל–3.5. מ' מ–5 קדמי קו בנין התכנית: שינוי מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.5572 עמ' התשס"ו, הפרסומים 4844, 19.5.2005 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,80300 אופקים ,38 הרצל שד' אופקים, ולבניה  לתכנון
לתכנון ולבניה מחוז המחוזית וכן במשרדי הועדה ,08-992854
וכל ,08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 הדרום, רח' התקוה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אסרף אבי  
המקומית הועדה ראש יושב

אופקים ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

.57/177/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2237", מס' "תכנית (1)

העיר  שבע, באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.32 ,31 ח"ח גוש 38003, - 20 העצמאות רח' העתיקה,

כל השטח  בסך שינוי ללא תכסית הגדלת מטרת התכנית:  
מסחרי. במגרש לבניה המותר

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1454 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5157, 16.2.2006 ובילקוט

184/03/5א, לתכניות שינוי  5/מק/2307", מס' "תכנית (2) 
.184/03/5

רמות,  שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
א',  מגורים אזור (בהסדר);  38330 גוש  -  63 רמון הר  רח'

.213 מגרש ביתך; בנה

הקיימת. התכנית: שינוי בקווי הבנין בהתאם לבניה מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.664 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5599, 30.11.2006 ובילקוט

5/במ/2/72. לתכנית שינוי 5/מק/2377", מס' "תכנית (3)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מוסדר);  (לא  38166 גוש  -  64 מסקין אהרון רח'  מנחם,
;A/72 מגרש  א'; מגורים אזור מוסדר); (לא  100621  גוש

משותף. קיר עם משפחתי חד

המקורי  הבית שניה מעל קומה א) בניית התכנית: מטרת  
מיקום שינוי ב) האחורית; בחזית סטנדרטית תוספת במקום

המחסן.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4306 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 27.7.2006 ובילקוט

5/במ/ לתכנית שינוי 5/מק/2408", מס' מפורטת "תכנית (4)
.198

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
א', מגורים אזור ,38266 גוש  - 7 פלח ,63 גנסין רח'  זאב,

בודד. חד–משפחתי 142 מגרש ביתך); (בנה

מ–185 מ"ר  מרבית תכסית קרקע הגדלת התכנית: א) מטרת
הוראות  שינוי ב) רכב); סככת (כולל 15 מ"ר 215 מ"ר עד
בקו שינוי  ג)  אחת; בקומה מבנה גובה לגבי בינוי  בדבר 

ואחורי. צדדיים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.410 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 19.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
באר שבע, ,15 ת"ד בגין, מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

ערד 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,

.5/105/03/24 לתכנית שינוי 24/מק/2020",

רותם שכ' ערד, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקות ,38227 גוש  בשלמותן;  80-1 חלקות ,38226 גוש - 

בשלמותן;   114-1 חלקות ,38228 גוש  בשלמותן;  107-1 
 98-1 חלקות גוש 38230, 121-1 בשלמותן; חלקות ,38229 גוש

בשלמותן.

סגורה. חניה שינוי הנחיות לבניית התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.60 עמ' התש"ס, הפרסומים 4804, 2.6.2005 ובילקוט
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המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,08-9951605 טל' ערד, ,100 ת"ד קדמי, מחנה ערד, ולבניה  לתכנון
,68 ת"ד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6296436 טל' שבע, באר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אוחנונה דוד  
המקומית הועדה ראש יושב

ערד ולבניה לתכנון

להבים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה המחוזית הועדה להבים ובמשרדי ולבניה
שינוי 16/מק/2018", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

16/במ/205. לתכנית

רח' להבים, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
 1228 מגרש  בשלמותה;  53 חלקה ,100465 גוש  -  3 טסית

16/מק/2012. בשלמותו מתכנית

ללא מוצע,  במצב קדמי בנין קו קביעת התכנית: מטרת 
שינוי בזכויות בניה.

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  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ההתנגדות העתק .08-9554777 טל' להבים, ולבניה לתכנון
הדרום, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה יומצא

.08-6296434 טל' שבע, באר ,68 ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

לוי אליהו  
המקומית הועדה ראש יושב

להבים ולבניה לתכנון

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בחיפה המחוזי המשפט בבית

305/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, צפון חברת איריס אריזות פירוק ובענין

כפר טאהא, ריאד עו"ד ב"כ  ע"י  חוסיין,  רייא והמבקש:
.24963 כבול

לבית  בקשה 5.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

17.6.2007 בשעה 8.00.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,16.6.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.10.00

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

עו"ד ריאד טאהא,  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

212/07 אזרחי תיק

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

עצים ושיווק ליבוא  חברה העמק עצי חברת פירוק  ובענין
מאזור ,51-091656-2 ח"פ (בפירוק), בע"מ ופורמיקה לבידים

עפולה, ,2225 ת"ד עפולה, תעשיה

עו"ד שגיא ע"י ב"כ ,060276912 ת"ז סרור, יעקב והמבקש:
עפולה. ,10 לוין הרב מרח' רובין,

לבית  בקשה 16.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

4.7.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,20.6.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.12.00

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

עו"ד רובין, שגיא  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

3168/07 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, 1997 פלוגות צומת פונדק  חברת פירוק   ובענין
גת קרית ,92 העצמאות משד' למברג, מלכה אצל ,51-248333-0

,82016

,74/8 גת משד' ,023565807 ת"ז פרץ, ירדנה  והמבקשות: 
המלך שלומיה מרחבת ,28621845 חכימי, ת"ז ורדה קרית גת;
מרח' פישר ו/או דוד צ'יפרוט, ע"י ב"כ עו"ד חגי גת, קרית ,4/8
,03-5624797 טל' ,67133 אביב תל ,51921 ת"ד ,90 החשמונאים

.03-5613035 פקס'

לבית  בקשה 15.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

9.7.2007 בשעה 9.00.
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לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהן שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון מועד עבודה לפני

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

עו"ד פישר, חגי  
כוח המבקשות בא

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ  המוצר לבקרת מכון  "חותם"
(51-160521-4 (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' לבנון, אצל ,17.00 בשעה ,28.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרקת, דוח סופי הגשת לשם ,4 גלילי ישראל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פרי,                                                גדעון

בע"מ פסידונים
(51-372781-8 (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
המפרקת, של  במשרדה  ,10.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס 
סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,29 הנורית רח' זלצמן, ריקי עו"ד
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת עו"ד, זלצמן, ריקי

דין חברת עורכי קוסובסקי-שחור, עמינדב
(51-338588-0 (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
הרשומה בכתובתה ,10.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,21 הארבעה רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של  ובניירות בפנקסים  לנהוג כיצד להחליט וכדי  החברה,

החברה.

מפרק קוסובסקי-שחור, עמינדב

ר.א.ד לוסטרניק בע"מ
(51-233379-0 (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
המפרק, במשרד  ,10.00 בשעה ,2.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת  לשם רחובות,  ,2 איזנברג רח' לוסטרניק,  דב
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק לוסטרניק,                                                דב

1995 בע"מ  אקספורט נאות נעלי
(51-210758-2 (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

פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,11.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של במשרדה ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
דוח הגשת לשם עליון, גליל האזורית המועצה חצר המפרקת,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, ששון,                                                עדי

בע"מ (98) תעשיות נאות נעלי
(51-271850-3 (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

פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של במשרדה ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
דוח הגשת לשם עליון, גליל האזורית המועצה חצר המפרקת,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, ששון,                                                עדי

בע"מ רפואיים שרותים סתיו
(51-328244-2 (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

הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הימים ששת המפרק, רח' במשרדי המאוחר מביניהם, לפי זו,
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כיצד המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת חדרה, ,20/11
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אנטועי, סתיו

בע"מ פלסטיק ומוצרי תבניות איל מ.
(51-129264-1 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
עין רח' הראשונים, המפרק, במשרדי המאוחר מביניהם, לפי זו,
כיצד המראה  המפרק, של סופי דוח הגשת לשם  ,40696 ורד
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק לנדאו, לבית

בע"מ ופטנטים השקעות פרי-לו
(51-269111-4 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,13 שטיינמן רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק פריזר, רם

רכב חנן מוסך לתיקוני
(51-197312-5 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
,32 נקר יוסף רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם תקוה, פתח
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק פינקלשטיין, חנן

בע"מ אוניון מוסך
(51-107238-1 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,30.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל

,32 נקר יוסף רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם תקוה, פתח
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק פינקלשטיין, חנן

בע"מ מיליק עבודות צנרת א.י.
(51-214820-6 (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
ברוך עו"ד במשרדי ,12.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם גן, רמת בית ש.א.פ., ,3 היצירה רח' יוגב,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, יוגב, ברוך

בע"מ עתיד דור
(51-110281-6 (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
ברוך עו"ד במשרדי ,11.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם גן, רמת בית ש.א.פ., ,3 היצירה רח' , יוגב
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, יוגב, ברוך

בע"מ באורנית וגן בית
(51-309866-5 (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
ברוך עו"ד במשרדי ,12.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם גן, רמת בית ש.א.פ., ,3 היצירה רח' יוגב,
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת עו"ד, מיטלמן, שירי

2000 בע"מ  אבן החזקות טלי
(51-291936-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

2000 בע"מ  החזקות מלבסקי אד
(51-292308-7 (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
המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

2000 בע"מ  כהן החזקות דוד
(51-291935-8 (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
המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

בע"מ אדונצ'רז עדי
(51-291939-0 (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
המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

2000 בע"מ  החזקות סלע יוסי
(51-291937-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

2000 בע"מ  החזקות ברגר ליאור
(51-291938-2 (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
המפרק, של במשרדו ,16.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,22 ריבלין רח' לבנפלד, ברי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

בע"מ וחשמל שמש דודי אנרג'י אבי א.א.א.
(51-343779-8 (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
חיים רו"ח במשרד ,11.00 בשעה ,3.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
לשם הגשת סבא, כפר בית הפעמון, ,20 התע"ש ברח' הילרוביץ,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, הילרוביץ, חיים

בע"מ סילקור
(51-076854-2 (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
רווה, אריה המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 ריגה קהילת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רווה, אריה

בע"מ אקזוטי-לייט
(51-245734-2 (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
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.7.2007 תתכנס ביום
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המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,12 שרף רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עקרון, אמיר

שמרוק אוברסיס בע"מ
(51-205932-0 (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 ,10.00 בשעה ,5.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת  לשם גן,  רמת  ,7 הלל אבא רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, סטיבן סלום,

טריידינג בע"מ שמעון סטון
(51-280645-6 (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
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,7 הלל אבא רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סטיבן סלום,

בע"מ ובנו פתן
(51-161258-2 (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
עו"ד המפרק, של במשרדו ,9.00 בשעה ,7.7.2007 תתכנס ביום
הגשת לשם  ,64739 אביב תל  18א, הארבעה רח' גפני,  דניאל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, דניאל גפני,

בע"מ (1991) שיווק וסחר - השקד ורד
(51-153871-2 (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

דוד  עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,7.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת ואזנה, רחל

בע"מ הקלטה אולפני אינדיגו
(51-269916-6 (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
דוד עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,8.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פרישמן, אסף

- אבין חנוך בע"מ  קווים
(51-248893-3 (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

הודעה  פרסום לאחר 30 ימים או ,25.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הראל, שי עו"ד במשרד ,10.00 בשעה המואחר מביניהם, לפי זו,
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,242 בן יהודה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד הראל,            שי

  בא כוח החברה

בע"מ (1999) ישראל קום ווינר.
(51-285620-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ואסיפת נושים סופית אסיפה כינוס הודעה בדבר

לפקודת 323(ב) להוראות סעיף בהתאם הודעה, נמסרת בזה
ייערכו ,10.7.2007 ביום כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
וכן ,9.00 בשעה החברה,  של המנין  מן שלא  כללית אסיפה 
אברמוביץ'- במשרדי ,9.30 החברה, בשעה של אסיפת נושים
אביב, תל ,65 אלון יגאל ברח' דין, עורכי משרד ושות', איזרדל

להליכי פירוק מרצון. שענינן כניסת החברה

על החברה דירקטוריון מאת דוח יימסר הנושים באסיפת
תביעותיהם. ואומדן נושיה רשימת עם החברה של עסקיה מצב

עו"ד איזרדל,         יניב

כוח החברה בא  
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2000 בע"מ  אלקטרוניקה אור אדי
(51-290655-3 (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
דב עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,5.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
לשם ,46785 הרצליה ,2 העיר שער  ,22 גוריון בן רח'  פישמן,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, פישמן, דב

בע"מ חשמל ותאורה אור אדי
(51-146634-4 (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
דב עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,5.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
לשם ,46785 הרצליה ,2 העיר שער  ,22 גוריון בן רח'  פישמן,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, פישמן, דב

בע"מ טקסטיל אנד טקסט
(51-344158-4 (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
הר רח' המפרקת, בבית ,12.00 בשעה ,8.7.2007 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם מכבים-רעות, ,672 מעוז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת צפרוני, רות

בע"מ שמש משק
(51-297378-5 (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
החברה, מפרק של במשרדו ,9.00 בשעה ,4.7.2007 תתכנס ביום
פארק הפארק, לב בנין ,5 רח' אופנהיימר אביעד אטינגר, עו"ד
כיצד המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת רחובות, ת.מ.ר,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, אטינגר, אביעד

טכנולוגיות סופר-מרקטס
(51-365608-2 (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
מפרק הדירקטור,  אצל  ,11.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס 
לשם ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי מרכז עופר, אמיר החברה,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת

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

מפרק דירקטור, עופר, אמיר

ולפיתוח בע"מ  - חברה לבניין יונה את אבי
(51-148867-8 (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
ארמנד המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חולון, ,10/10 דקר רח' בוחבוט,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בוחבוט, ארמנד

בע"מ טורקיז קפה
(51-318991-0 (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
ולדמן, מיכאל המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,10.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  סבא, לשם כפר ,5/11 שרת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ולדמן, מיכאל

בע"מ והשקעות לבניה חברה קרוין פנחס
(51-177036-4 (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
עו"ד יעקב אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,10.7.2007 תתכנס ביום
לשם ירושלים, ,823 משרד כלל מרכז ,97 יפו מרח' אברהמס,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אברהמס, יעקב




