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שרים מינוי על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(2) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
ולפי הממשלה2, לחוק–יסוד: 15 סעיף פי על כי התשס"א-12001,
חיים הכנסת חבר את הממשלה צירפה הממשלה, ראש הצעת
נוספים רוחמה אברהם-בלילא לשרים חברת הכנסת ואת רמון

בממשלה.

רמון  חיים  הכנסת חבר  היסוד, לחוק   5 לסעיף בהתאם
אברהם- רוחמה הכנסת וחברת הממשלה לראש המשנה יהיה

תיק. בלי שרה תהיה בלילא

ידי  על אושרה ההודעה היסוד, לחוק  15 סעיף פי  על
(4 ביולי 2007). התשס"ז י"ח בתמוז ביום הכנסת

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

שר כהונה של הפסקת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק–יסוד: סעיף 22(א) על פי כי - החוק), התשס"א-12001 (להלן
הירשזון אברהם השר של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2,

התשס"ז (3 ביולי 2007). בתמוז י"ז האוצר3, ביום שר -

י"ח בתמוז  ביום לכנסת הודעה 9 לחוק, נמסרה פי סעיף על
(4 ביולי 2007). התשס"ז

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

.3344 עמ' התשס"ו, 3   י"פ

שר סגן מינוי על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

כי הממשלה, לחוק 10(ב)(7) לסעיף בזה, בהתאם מודיעים
שר הביטחון, מינה הממשלה2, לחוק–יסוד: 25(א) לסעיף בהתאם
את חבר הכנסת הממשלה ובאישור בהסכמת ראש הממשלה

הביטחון. במשרד לתפקיד סגן שר וילנאי מתן

התשס"ז בתמוז ט"ז ביום לכנסת נמסרה המינוי על הודעה
(2 ביולי 2007).

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

סמכות העברת ועל משרד חלוקת על הודעה תיקון
חוק הנתונה על פי

חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
ו–(ג) 31(ב) סעיפים לפי סמכותה בתוקף כי התשס"א-12001,
 6 מס' החלטתה הממשלה את מתקנת הממשלה2, לחוק–יסוד:
מבני "שינוי שעניינה (7 במאי 2006), התשס"ו באייר ט' מיום
בדבר והספורט"  התרבות המדע ובמשרד החינוך במשרד 
לשר המדע והעברה התרבות והספורט החינוך חלוקת משרד
התרבות החינוך לשר  הנתונות הסמכויות את  והטכנולוגיה

כלהלן: - ההחלטה)3, והספורט (להלן

להחלטה: בפסקה (1)  (1)

"לרבות יבוא והספורט" התרבות שתחומי "באופן אחרי (א)
בישראל"; ספר לבתי הספורט בהתאחדות תמיכה

חרדית, תרבות יהודית, "תרבות יבוא "למעט" אחרי (ב)
תורנית"; תרבות

והספריה ספר בתי "ספריות יבוא "ספריות" במקום (ג)
הלאומית";

להחלטה: בפסקה (2)  (2)

יבוא התשכ"ח-1968" עסקים, רישוי "חוק אחרי (א)
לחוק"; 2ג "למעט סעיף

יבוא: התשמ"ט-1989" העתיקות, רשות "חוק אחרי (ב)

התשל"ח-41978; העתיקות, "חוק -

התשל"ה-51975; הציבוריות, הספריות חוק -

חוקהתקשורת(בזק ושידורים),התשמ"ב-61982; -

התשי"ט-71959; המים, חוק -

התשי"ח- שיטפונות, מפני וההגנה הניקוז חוק -
;81957

התיירות התרבות, ולקידום לפיתוח הרשות חוק -
התשס"ו-92005. ירושלים, של החוץ וקשרי

(10 במאי 2006). התשס"ו באייר י"ב מיום התיקון תוקף

בתמוז ט"ז ביום הכנסת לאישור הובאה הממשלה החלטת
(2 ביולי 2007). התשס"ז

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

.3408 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

.76 עמ' התשל"ח, 4   ס"ח

.270 עמ' התשל"ה, 5  ס"ח

.218 עמ' התשמ"ב, 6   ס"ח

.169 עמ' התשי"ט, 7  ס"ח

.4 עמ' התשי"ח, 8   ס"ח

.98 עמ' התשס"ו, 9  ס"ח
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הודעה
לבחירת הוועדה של העבודה (סדרי השפיטה כללי לפי

התשמ"ד-1984 שופטים),

של  העבודה (סדרי השפיטה 13 לכללי סעיף מודיע לפי אני
הבחירה ועדת כי התשמ"ד-11984, שופטים), לבחירת הוועדה
החליטה ,(2007 ביוני   24) התשס"ז בתמוז ח' מיום בישיבתה
העליון. המשפט בית - לכהונת שופט מלצר חנן בעו"ד לבחור

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—1803 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.342 עמ' התשנ"ז, ;2870 עמ' התשמ"ד, 1  ק"ת

שופט מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

המשפט [נוסח לחוק בתי 10(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
של שופט ,055139398 ת"ז יפרח, מאיר את ממנה אני העליון,
בהסכמתו, המחוזי, המשפט בית של ורשם שלום משפט בית
י"ט מיום מרכז, משפט מחוזי של בית כשופט בפועל לכהונה
התשע"א באלול ב' יום עד (2 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול

(1 בספטמבר 2011).

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

רשם מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח בתי המשפט לחוק 84(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני המשפטים,  ובאישור שר משולב], התשמ"ד-11984,
משפט שלום, בית שופט של ,055139398 ת"ז יפרח, מאיר את
באלול התשס"ז מיום י"ט מרכז, המשפט המחוזי של בית לרשם

בספטמבר   1) התשע"א  באלול  ב' יום  עד  (2007 בספטמבר   2)
.(2011

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
 (3—64 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

בוועדות עררים מינוי חברה
הנאצים, התשי"ז-1957 רדיפות חוק נכי  לפי
התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

הנאצים,  רדיפות נכי לחוק  16 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין בתי לחוק  5(א) וסעיף  החוק),  - (להלן  התשי"ז-11957 
ת"ז עפרון, אראלה את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים,

החוק. לפי ערעורים בוועדות לחברה ,08867731

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—100 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.212 עמ' התשל"ח, ;103 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

בוועדות ערעור מינוי חברה
ושיקום), התשי"ט-1959 (תגמולים חוק הנכים  לפי

התשנ"ב-1992 ולפי חוק בתי דין מינהליים, משולב] [נוסח

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
החוק לפי בוועדות ערעור לחברה ,08867731 ת"ז עפרון, אראלה

אביב. ותל ירושלים במחוזות

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

בוועדות ערעור מינוי חברה
ושיקום), התשי"ט-1959 (תגמולים חוק הנכים  לפי

התשנ"ב-1992 ולפי חוק בתי דין מינהליים, משולב] [נוסח

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
חנה את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
החוק לפי ערעור בוועדות  לחברה ,055929657 ת"ז גורדון,

ירושלים. במחוז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

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

המקרקעין, לחוק 116(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,038945633 ת"ז טוב, שם איריס את מסמיך אני התשכ"ט-11969,
לאזור מקרקעין רשם של בסמכויות ירושלים, למפקח) (עוזר רכז

האמורה. הלשכה של הפעולה

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

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

נוטריונים מבקרי מינוי
חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 לפי

התשל"ו- הנוטריונים, לחוק 33(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
למבקרי נוטריונים: הרשומים מטה ממנה את אני ,11976

דרום; מחוז - 057944845 שרית נעים, ת"ז

מרכז; מחוז - 058343062 עטרה מירב-ברגר, ת"ז

__________
.196 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח



30.7.2007 התשס"ז, באב ט"ו ,5696 הפרסומים ילקוט 3700

מרכז; מחוז - 057547515 ת"ז מחאמיד, עבדאלחלים

מרכז; מחוז - 027530146 המאם עבאדי, ת"ז

מרכז; מחוז - 058395880 אורן גלעדי, ת"ז

ודרום; צפון מחוזות - 001321645 ת"ז נתיב, גדעון

ודרום. צפון מחוזות - 053500823 אריה לוי, ת"ז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—165 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

היתרים למתן לוועדה חבר מינוי
פרישה), התשכ"ט-1969 הציבור (הגבלות לאחר חוק שירות לפי

הציבור  שירות ו–12 לחוק 11 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני  החוק), - (להלן פרישה), התשכ"ט-11969  (הגבלות לאחר
למתן בוועדה לחבר ,007317381 ת"ז אסף,  יעקב את ממנה 

הציבור. נציגי ברשימת החוק, לפי היתרים

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(16 ביולי 2007) התשס"ז באב א'
 (3—180 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.144 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

הרשאה כללית
1939 האויב, עם המסחר פקודת לפי

עם המסחר לפקודת (I)(ב)(2)3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הרשאה כללית  בזה אני נותן הפקודה), 11939 (להלן - האויב,
מתן מיום שנתיים תום עד בעיראק ינהגו שלפיה למסחר,

בפקודה. כמשמעותו איננה אויב כאילו זו, הרשאה

או זו משום היתר בהרשאה אין כי הסר ספק, יובהר למען
הפקודה. כל דין אחר מלבד לפי הרשאה

(15 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ט
 (3—760 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.149 עמ' התש"י, ס"ח ;79 עמ' ,1 תוס' ,1939 1  ע"ר

סכומים תיאום בדבר הודעה
מוסף, התשל"ו-1975 ערך חוק מס לפי

ערך מס לחוק 47א בסעיף הנקוב הסכום  כי  מודיע אני
כאמור בסעיף 126  תואם החוק), התשל"ו-11975 (להלן - מוסף,

- ולפיכך לחוק,

בתמוז י"ד יום עד התשס"ו (1 ביולי 2006) בתמוז ה' מיום  (1)
שקלים חדשים; 257 הוא הסכום (30 ביוני 2007), התשס"ז

הוא הסכום התשס"ז (1 ביולי 2007), ט"ו בתמוז ביום החל  (2)
שקלים חדשים. 258

(16 ביולי 2007) התשס"ז באב א'
 (3—518 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.1238 עמ' התשס"ו, י"פ ;52 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים
ציבור למוסדות

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה- התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
המשפטי  היועץ עם ובהתייעצות התקציב), חוק - 11985 (להלן
של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים לממשלה,

ציבור: למוסדות המשרד) - (להלן החינוך משרד

מבוגרים בהשכלת תמיכה

תקציבית: 31-20-43 תקנה  

כללי .1

תדון הוועדה), - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)
למתן ובהמלצות המשרד, מתקציב תמיכות במתן
להגשת לנוהל  בהתאם שונים, למוסדות תמיכות 
ציבור במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות
אלה. למבחנים ובהתאם הנוהל) - (להלן בהן2 ולדיון

וראוי נכון אכן אם  שתינתן, צריך עצמה  התמיכה (ב)
מקבלי בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על לתתה,

השונים. התמיכה

לתמיכה, ובקשה בקשה  בכל ולהחליט לדון  בבואה (ג)
תוך הענין, של נסיבותיו כל את הוועדה תשקול

המבחנים. של ועניני אחיד שוויוני, יישום

תוך עניניים, יהיו התמיכות ועדת של שיקוליה כל (ד)
לפי שיידרש ככל מקצועיות,  מידה  אמות הפעלת

מנומקת. החלטת הוועדה תהיה הענין;

השנתי בתקציב לתמיכות המיועד הסכום חלוקת (ה)
בכפוף הכל פעילות, תחומי לפי תיעשה המשרד, של
הכספים לשנת התקציב ובחוק אלה במבחנים לאמור

להלן. שיפורט כפי השוטפת,

הנתמכים הנתמכת/הנושאים הפעילות מטרת .2

מקנה שאינה מבוגרים מגיל 18, השכלה בין הפצת קורסי  
ושלא בלבד, להעשרה אקדמית, השכלה הנאה, טובת
בלבד בנושאים הרחבת הדעת כי אם לקבל תעודה, כדי

האלה:

ישראל; ארץ של היסטוריה (1)

ישראל; עם של היסטוריה (2)

וטכנולוגיה; מדע (3)

הורים. הנחיית (4)

סף תנאי .3

כדלקמן: האלה, התנאים בכל לעמוד הציבור מוסד על

שנת התקציב במשך סדיר ושיטתי באופן המוסד פועל (1)
הגשת לפני לפחות  שנתיים מסודרת בצורה  ופעל

הבקשה;

אינו ישיבה, כולל), ספר, (בית חינוך אינו מוסד המוסד (2)
למחקר, או גבוהה להשכלה פורמלית, להשכלה מוסד
השתלמות; גמול לצורך קורסים המקיים מוסד ואינו

__________
.34 עמ' התשנ"ב, 1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

עמ' התשנ"ז, ;4716 עמ' התשנ"ד, עמ' 2569; התשנ"ב, י"פ   2 

;1628 ועמ'   402 עמ' התשס"א, ;3264 עמ' התש"ס, ;1710    
,107 עמ' התשס"ד, ;1358 עמ' התשס"ג, עמ' 761; התשס"ב,   

330 ועמ' 1140. עמ' התשס"ה, עמ' 298 ועמ' 2030;  
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הנאה, טובת מקנים אינם אלה מבחנים לפי הלימודים
תעודה או מקצועית השכלה אקדמית, השכלה
בלבד; ולהעשרה הרחבת הדעת בלבד אם כי רשמית,

המדינה מתקציב מתוקצבת אינה הנתמכת הפעילות (3)
אחרת; דרך בכל

מ–300 שעות  שלא יפחת בהיקף קורסים המוסד מקיים (4)
קורסים   10 מתקיימים שבמהלכן שנתיות, אקדמיות
ובמתכונת ,2 בסעיף בנושאים שונים, כמפורט לפחות

להלן; ו–(6) (5) בפסקאות המפורטת

פרונטליות  הוראה 60-24 שעות בין יכלול  קורס כל  (5)
שעות   3 על יעלה לא בקורס מפגש וכל בשנה,
לא קורס בכל המשתתפים מספר רצופות; אקדמיות
(להלן  בגירים על 40 משתתפים יעלה מ–20 ולא יפחת
הקורסים בכלל הלומדים מספר בקבוצה; לומדים) -
באופן  בשנה, לומדים מ–200  יפחת לא מוסד בכל
למספר קשר בלא בלבד, אחת פעם נספר לומד שכל

לומד; הוא בהם הקורסים

ישראל, ארץ של היסטוריה בנושאים הקורסים את (6)
ילמד וטכנולוגיה ומדע ישראל עם של היסטוריה
אלה; לפחות בתחומים ראשון בעל תואר שהוא מרצה
בעל מרצה ילמד הורים, הנחיית בתחום הקורסים את
המאושר ממוסד מוסמך הורים קבוצות מנחה תעודת

האגף); - (להלן מבוגרים לחינוך האגף בידי

האגף; בידי מראש אושרה והקורסים העבודה תכנית (7)
אלה סיורים, מבחנים ייתמכו לפי לא הסר ספק, למען

בפעילויות; למשתתפים כלכלה או לינה טיולים,

תעלה ולא בלבד הוראה שעות בעבור היא התמיכה (8)
לפי המדינה שירות  בנציבות  הנהוג  על  מקרה בכל

למרצים; הדרכה תעריפי

תלמידים קבלת התמיכה אינו מגביל מבקש המוסד (9)
עולם; השקפת או מין גזע, דת, הבדלי בסיס על

להנחת סביר הוא הקורס בעבור שנקבע הלימוד שכר (10)
של הוועדה. דעתה

התמיכה חישוב אופן .4

יחולק שלענין התקציבית מהתקנה התמיכה תקציב (א)
קורס בכל  השעות מספר מכפלות בין היחס פי  על
שנמצאו המוסדות כלל של המשתתפים במספר

זה. מבחן לתמיכה לפי זכאים

מהוצאות   90% על תעלה  לא זו מתקנה התמיכה (ב) 
אלה. מבחנים לפי פעילותו בעבור המוסד של בפועל

התקציב  מסך  30% על תעלה  לא במוסד התמיכה (ג) 
בתקנה.

נוהל .5

המסמכים כל יגיש בצירוף לבקשת התמיכה את המוסד (א)
כדלקמן:  האלה,

נושא הקורס, פירוט בצירוף רשימת הקורסים, (1)
(מספר ומשכם המפגשים תאריכי סילבוס,

פרונטליות); שעות

שכר הלימוד; וגובה הקורס פירוט עלויות (2)

משתתפים, לרבות מספרי פרטי המרצה ורשימת (3)
תעודת זהות;

דוחות וכן מילולי דוח הכולל ביצוע, דוח  (4)
כספיים.

כספיים רבעוניים ביצוע  דוחות  יגיש  מוסד כל (ב)
הנתמכת. הפעילות בדיקת שיאפשר באופן ועניניים,

ביטול .6

לצורך  כספים לחלוקת נוספים למבחנים  35 סעיף (א)
והתרבות במוסדות ציבור3, משרד החינוך תמיכה של
קתדראות הורים, חוגי השכלה,  "חוגי שכותרתו

בטל; עממיות"-

תמיכה של לצורך כספים לחלוקת נוספים במבחנים (ב) 
סעיף משרדהחינוךהתרבותוהספורטבמוסדותחינוך4,
(כולל  במכללות האזוריות "בינוי ושיפוץ 1 שכותרתו
להשכלה  "פעולות שכותרתו  4 וסעיף בסיסי) ציוד
בטלים. - תרבותית" ולהעשרה פורמלית בלתי

תחילה .7

(1 בינואר  התשס"ז בטבת י"א ביום זה מבחן של תחילתו
.(2007

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
 (3—1888 (חמ

יולי תמיר  
החינוך שרת __________

.4418 3  י"פ התשנ"ג, עמ' 4400, 

4  י"פ התשנ"ו, עמ' 3828 ועמ' 3830.

במוסד רפואי חידוש הכרה
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

התשל"ז-11977  העונשין, לחוק 312 לפי סעיף בתוקף סמכותי
התשל"ח-21978, הריון),  (הפסקת  העונשין  לתקנות  7 ותקנה
אשקלון3  אסותא הכירורגית במרפאה ההכרה את מחדש אני
רפואי כמוסד  אשקלון"),  שלוחת  מרפא  "רמת מרפאת  (לשעבר 
האמור, י' לחוק לפרק ב' לפי סימן הריון ביצוע הפסקת לעניין

שנים. שלוש של לתקופה

(21 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ה'
 (3—167 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.226 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.1432 עמ' התשל"ח, 2  ק"ת

.2387 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

שחרורים לוועדות חבר מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 32(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  ממנה אני  החוק),  - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים: ועדות לחברי שלהלן הסוהרים

זהותשם מס'

שוהם גונדר יוסף 029280351סגן

ביטון מימון גונדר 022550735סגן

__________
.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח
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בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. במועד החל שנתיים של לתקופה

(10 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ד
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
התשס"ז בסיון  י"ט  ביום כי השר) - (להלן הפנים   לביטחון 
בירושלים "אמבסדור" במלון לקיים כוונה יש (2007 ביוני   5)
בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות של אסיפה
המדינה  ירושלים בירת לכיבוש ירושלים, "40 שנים שכותרתה
לכך שניתן בלי וזאת ליישום", מסיסמא מעבר - הפלסטינית
י"ח השר ביום לחוק, הוציא 3(א) בסעיף כנדרש בכתב, היתר
- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (4 ביוני 2007) התשס"ז בסיון

אמבסדור במלון האמורה  האסיפה  את  לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(12 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ו
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
פנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון המשרד __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

ערר בוועדות חבר מינוי
הסעד, התשי"ח-1958 חוק שירותי לפי

הסעד, שירותי לחוק 2(ה) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המקומיות, הרשויות עם התייעצות ולאחר התשי"ח-11958,
בוועדות ציבור לנציג ,24691214 ת"ז אוזן, אטד את ממנה אני

שבע והדרום. באר במחוז האמור לפי החוק ערר

חתימתו. מיום שנים שלוש למשך יהא המינוי תוקף

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—1082 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.103 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,031975436 ת"ז בנאי, אסנת  את ממנה  אני התש"ך-11960,

החוק האמור. ברנר לענין במועצה האזורית לפקידת סעד

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד פקידות  של מינוין את משנה אני  התש"ך-11960,

האמור: מטה לענין החוק הרשומות

"רעננה". יבוא "חולון" במקום ,023894181 ת"ז נורית פייגל2,

"אשקלון". "קרית גת" יבוא במקום ,308939214 ת"ז טרי3, סבינה

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

.763 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

.3217 עמ' התשס"א, 3  י"פ

סוציאלית לעבודה כשירות לענין אחר בתואר הכרה
הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

העובדים לחוק 9(א)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עם המועצה ולאחר התייעצות התשנ"ו-11996, הסוציאליים,
סוציאלית כשירות לעבודה לענין מכיר סוציאלית, אני לעבודה

להלן: המצוינים בתארים

העברית מהאוניברסיטה סוציאלית, בעבודה שני תואר (1)
בירושלים;

גוריון בן מאוניברסיטת  סוציאלית, בעבודה שני  תואר (2)
בבאר שבע.

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—2795 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.424 עמ' התשס"ד, ;152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

הארצית הסביבה בוועדה השר להגנת נציג מינוי
לאומיות תשתיות של ולבניה לתכנון
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק ו–48א(א) 6א(א)(8) סעיפים לפי סמכויותי בתוקף
ת"ז אביטל, שי את ממנה אני התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית בוועדה לנציגי ,051435907
ת"ז שלאין, אפרים ,12849154 ת"ז ברכיה, ולרי  ואת  לאומיות
כל מקומו, לממלאי ,059830596 ת"ז גמליאלי, ויוסי ,056075229

הסביבה. להגנת במשרד בתפקידם משמשים המתמנים עוד

הסביבה השר להגנת נציגת של קודם מבטל מינוי זה מינוי
ושל לאומיות, תשתיות  של  ולבניה לתכנון  הארצית  בוועדה

מקומה. ממלאי

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
השר להגנת הסביבה      __________

.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מינוי ממונה
צמיגים, התשס"ז-2007 ולמיחזור חוק לסילוק לפי

צמיגים,  ולמיחזור לסילוק 5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז  לוין, אמיר את  ממנה אני החוק),  - (להלן התשס"ז-12007 
המשרד), - (להלן הסביבה להגנת המשרד עובד ,004205449

החוק. לענין לממונה

בתפקידו משמש המתמנה עוד כל בתוקפו יעמוד המינוי
במשרד.

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—3723 (חמ

עזרא גדעון  
השר להגנת הסביבה      __________

.96 עמ' התשס"ז, 1  ס"ח

מפקחים הסמכת
צמיגים, התשס"ז-2007 ולמיחזור חוק לסילוק לפי

צמיגים,  ולמיחזור לסילוק 10 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הציבור  עובדי את מסמיך אני החוק), - (להלן התשס"ז-12007 

החוק: הוראות לענין למפקחים להלן המפורטים

זהותהשם מס'

004205449אמיר לוין

058294570חיים אלבז

010996130אלעד זוהר

בר–חמא 50435015עמרם

מור–יוסף 022098479מישל

058362260אייל מילס

צרור 055435036ניסים

בר 024968471יוסי

מחאמיד 059418640עבד

קבלאן 32740490ואיל

54235544רפי דבש

עזאני 028135655שגיא

אלפי 023948292ברק

רז 55484224ענת

055728885אלי פרא

024961955זיו שחר

היערי 054709944ינאי

בן–סימון 056372592ראובן

עברי 053493961רם

בלכנר 022672976חגי

נחושתן 025015066גיא

קעטבי 52267549שלום

זהותהשם מס'

צמח 058323866ניסים

שפירא 031763220אורי

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד ההסמכה
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—3723 (חמ

עזרא גדעון  
השר להגנת הסביבה      

מינוי פקחים הודעה על
חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 לפי

שירותי לחוק 15(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התחבורה משרד  עובדי את מיניתי  התשנ"ז-11997, הובלה,
ת"ז אסל, מרדכי ,031467178 ת"ז אילוז, טל בדרכים והבטיחות
החוק לפי לפקחים ,025706839 ת"ז  סוזנה, ואסי  032096604

האמור.

בתפקידם. מכהנים המתמנים עוד כל המינוי תוקף

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—3714 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.222 עמ' התשנ"ז, 1  ס"ח

רישיונות מבקשי של רשימה בדבר הודעה
(רישיונות), שמירה ושירותי פרטיים חוקרים תקנות לפי

התשל"ב-1972

שמירה  חוקרים פרטיים ושירותי 8 לתקנות לתקנה בהתאם
מבקשי רשימת בזה מתפרסמת התשל"ב-11972, (רישיונות),
אדם  כל רשאי זו  הודעה מפרסום  ימים  15 בתוך רישיונות;
מסוים, רישיון למבקש למתן בכתב, התנגדות מנומקת, להגיש
ושירותי פרטיים חוקרים חוק לפי הרישוי ועדת המען: לפי

:91342 ירושלים ,34357 ת"ד התשל"ב-21972, שמירה,

הבקשההמעןהשם סוג

אסף דירהאביכזר ,33 שמחוני אסף
תקוה פתח ,27

בחקירות מתאמן
פרטיות

שחר ד"נ דרוםאבני ,59 ת"ד
12370 כרכם הגולן,

חוקר פרטי

אוסטרוסקי
יעקב

רעננה ,10/9 עקיבא
43262

חוקר פרטי

אבינועם עכואלבז ,34/18 בחקירותהעפרוני מתאמן
פרטיות

נעמה יםאלישע בת ,6/8 ברזילי
59566

בחקירות מתאמן
פרטיות

אלליאשווילי
נוגזר

נתניה ,20 קוק הרב
42261

לחקירות משרד
פרטיות

נהריהאלנר יובל ,20/6 סוקולוב
22423

חוקר פרטי

__________
.96 עמ' התשס"ז, 1  ס"ח

__________
.1236 עמ' התשל"ב, 1 ק"ת

.1236 עמ' התשל"ב, 1 ק"ת
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הבקשההמעןהשם סוג

עופר פרדסאלפסי ,4 הנשיא
חנה–כרכור

חוקר פרטי

ברקבישיץ אלקנה בני ,33 קוק הרב
51412

לחקירות משרד
פרטיות

גןבלום יאיר רמת ,3 ספיר יוסף
52622

חוקר פרטי

מנחם יחיאל רמתבן ,12/2 צייטלין
אליהו, ראשון לציון

75612

בחקירות מתאמן
פרטיות

אלי סוסן רמת השרוןבן ,7 חוקר פרטימרדכי

נעמה יבנה81532בנימין חוקר פרטיהדרור50/24,

רובין בקר
יצחק

תל–אביב- ,17/52 בבלי
62331 יפו

בחקירות מתאמן
פרטיות

שחר 25,ברנשטיין צבי בן שד'
53630 גבעתיים

בחקירות מתאמן
פרטיות

מרדכי 23840ברעם תמרת ,2 לחקירותיערה משרד
פרטיות

20130גאנם נביל סאג'ור ,483 חוקר פרטית"ד

היתם 24980גבישי ג'ולס ,1044 חוקר פרטית"ד

דפנה גבעתייםגורדון ,75 שינקין
53297

בחקירות מתאמן
פרטיות

צור אבןגינת ,79 גנים באר
יהודה

חוקר פרטי

שחר אורגמזו ,31 דירה ,13 ניצן
יהודה

חוקר פרטי

צפריר יבנהגרוס גן ,1283 ת"ד ,3 אגוז
70800

לחקירות משרד

לילי חולוןדוד ,2/1 יהודה בן
58286

בחקירות מתאמן
פרטיות

יותם יוסףדיאמנט כרמי ,31 הורד
99797

חוקר פרטי

הרשקוביץ
בצלאל

הוד ,11 האורנים
45263 השרון

חוקר פרטי

מוחמד נצרתוהדאני ,37 בית ,1010
16000

בחקירות מתאמן
פרטיות

כוכבוידר מנחם ,70 ת"ד ,1 דישון
יאיר

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

אליעזר ראשוןויטלי ,4 חיים מעוז
לציון

חוקר פרטי

מנשהוקנין מוריס אלפי ,27 ירדן
44851

לחקירות משרד
פרטיות

ענת ירושליםחודה ,65 האייל
96955

בחקירות מתאמן
פרטיות

ב',חכם ניר כניסה ,31 קפלינסקי
ראשון לציון

חוקר פרטי

חרסונסקי
סמיון

,1172/17 ד', שיכון
טבריה

בחקירות מתאמן
פרטיות

הציונותיעקב פיטר שד' ,8909 ת"ד
חיפה ,51

בחקירות מתאמן
פרטיות

מישל כהן
(מאיר)

מזכרת ,28 חיים מלר
76804 בתיה

בחקירות מתאמן
פרטיות

הבקשההמעןהשם סוג

יוסף גןכהן רמת ,1 ארלוזרוב
52481

חוקר פרטי

יצחק לציוןכהן ראשון ,7 אלקבץ
75774

חוקר פרטי

אורכפיר איתן ,635/1 העם איחוד
עקיבא

בחקירות מתאמן
פרטיות

דב 45858כפיר מתן ,1 לחקירותהחצב משרד
פרטיות

יבנהלהב ענת ,124 ת"ד ,23/1 צלף
81101

לחקירות משרד
פרטיות

רימוניםלווי לב אסתר ,135 בחקירותרימונים מתאמן
פרטיות

400,לוי אלי ת"ד חפר, עמק
עלש

חוקר פרטי

אחיהו 16,לרום אוסישקין
תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

אודי חולוןמור ,12 חוקר פרטיהחבצלת

פקיעיןמח'ול ראגדה ,770 ת"ד
(פקיעה)

בחקירות מתאמן
פרטיות

ראשוןמירון יהודה ,44/12 התזמורת
לציון

חוקר פרטי

ניר פתחמירוני ,8 אנילביץ
99371 תקוה

חוקר פרטי

גןמכפש יובל רמת ,51 התפוצות
52264

חוקר פרטי

34400מלכה איתן חיפה ,13 חוקר פרטיויצו

149/8,מלכה שלמה כצנלסון
גבעתיים

בחקירות מתאמן
פרטיות

שלמה 58,משולם גוריון בן שד'
תל–אביב-יפו

בחקירות מתאמן
פרטיות

אליעד ארנונהנחום ,15 פוליטי רבנו
93390 ירושלים

בחקירות מתאמן
פרטיות

דוד 140,נחמיאס ת"ד ,6 אילן רחבת
54100 שמואל גבעת

חוקר פרטי

בועז מעלהנחמיה מגדים35, פרי
אדומים

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

סברין ביתנסאר ,28837 ת"ד
ירושלים צפאפא,

בחקירות מתאמן
פרטיות

סבאח שיר
שרית

,34/1 הגיטאות מורדי
תל–אביב- א', כניסה

67729 יפו

בחקירות מתאמן
פרטיות

אלון אשקלוןסימני ,37/50 חוקר פרטיקדש

סלובודיאנסקי
יצחק

כפר ת"ד2716, רותם24,
יונה40300

חוקר פרטי

רחיב 25145סעד חוקר פרטייאנוח25/45,

חיפהעיסא סעיד ,17/8 המלך אסא
35421

לחקירות משרד
פרטיות

5,ערבה איתם דירה ,3 דליה
53405 גבעתיים

בחקירות מתאמן
פרטיות
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הבקשההמעןהשם סוג

דוד אשקלוןפינטו ,376/1 חוקר פרטיזכריה

דנה אדרפרבר הר ,179 הרים חוקר פרטינוף

שי פתחפשה ,44 ראובן דגל
49551 תקוה

בחקירות מתאמן
פרטיות

יצחק מזכרתצ'יטיאת ,47/4 אליהו שד'
76804 בתיה

לחקירות משרד
פרטיות

מרדכי יקנעםצדוק ,14/13 ההרדופים
20692 עילית

לחקירות משרד
פרטיות

דוד חמדקאופר שדי ,279 ת"ד
45855

לחקירות משרד
פרטיות

טל 115/16,קאפח ירושלים שד'
78617 אשקלון

חוקר פרטי

ואדים גןקפליאן רמת ,291 קראייה בחקירותרח' מתאמן
פרטיות

שמואל ראשוןקרמונה ,86 ישראל שבטי
75520 לציון

בחקירות מתאמן
פרטיות

42202קרן אשר נתניה ,5/44 פרטי,לוטם חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

יהודה חיפהרוט ,37 הנשיא שד'
34643

חוקר פרטי

מרדכי 41/4,רוטבוים הבעל שם טוב
חיפה

חוקר פרטי

גבי רמת גולדה,רוטמן 9א', לסקוב
חיפה

חוקר פרטי

44209רונן יואל סבא כפר ,46 לחקירותרופין משרד
פרטיות

משה 158/4,שחרור שכונת אלון
30300 עתלית

חוקר פרטי

צדוק שלו
חניתה

גן רמת ,28/4 דיין משה
52294

בחקירות מתאמן
פרטיות

אייל 58808שמרון חולון ,4 חוקר פרטייעבץ

נדב יבנהשניר ,52 המכבים דם
81503

חוקר פרטי

הרצליהשקד ערן ,19/1 קוק הרב
46342

חוקר פרטי

חגי תאומים
אפרים

שערי ,113 ת"ד ,18 ספיר
44810 תקוה

לחקירות משרד
פרטיות

סמי ביתתורגמן 17א', ויצמן חיים
שאן

חוקר פרטי

(25 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ט'

 (3—2319 (חמ
עלי נתן  

                 שופט (דימ') של בית משפט מחוזי
                                         יושב ראש הוועדה

ירושלים לשנת עיריית של רגיל תמצית תקציב
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 1,320,000,000ארנונה
     -מפעל המים

חינוך 39,012,000עצמיות
רווחה 11,000,000עצמיות

אחר 231,909,000עצמיות
הכל עצמיות 1,601,921,000סך

החינוך ממשרד 335,222,000תקבולים
הרווחה ממשרד 253,299,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 54,713,000תקבולים
לאיזון כללי      -מענק

הפנים ממשרד אחרים 207,500,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 850,734,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 2,452,655,000וכיסוי

בארנונה 425,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 2,877,655,000סך

150,345,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 3,028,000,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 728,995,000שכר
458,135,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 1,187,130,000סך

חינוך עובדי 282,598,000שכר
חינוך 343,705,000פעולות
חינוך הכל 626,303,000סך

רווחה עובדי 62,407,000שכר
רווחה 323,865,000פעולות
רווחה הכל 386,272,000סך

וביוב מים מילוות     -פירעון
אחר מילוות 234,000,000פירעון

הכל פירעון מילוות 234,000,000סך

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

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

מימון 18,950,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 2,452,655,000וכיסוי

בארנונה 425,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 2,877,655,000סך

150,345,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 3,028,000,000סך

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

אונו לשנת קרית עיריית של רגיל תמצית תקציב
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 54,067,000ארנונה
10,594,000מפעל המים

חינוך 3,897,000עצמיות
רווחה 636,000עצמיות

אחר 21,043,000עצמיות
הכל עצמיות 90,237,000סך

החינוך ממשרד 25,505,000תקבולים
הרווחה ממשרד 7,524,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 386,000תקבולים
לאיזון כללי 3,457,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 431,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 37,303,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

127,540,000

בארנונה 16,460,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 144,000,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 144,000,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 32,133,000שכר
25,525,000פעולות כלליות

4,442,000מפעל המים
הכל כלליות 62,100,000סך

חינוך עובדי 32,280,000שכר
חינוך 10,258,000פעולות
חינוך הכל 42,538,000סך

רווחה עובדי 3,482,000שכר
רווחה 9,104,000פעולות
רווחה הכל 12,586,000סך

וביוב מים מילוות 360,000פירעון
אחר מילוות 8,856,000פירעון

הכל פירעון מילוות 9,216,000סך

מימון 1,600,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 128,040,000וכיסוי

בארנונה 15,960,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 144,000,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 144,000,000סך

(27 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"א
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

עיריית אשדוד לשנת של תמצית תקציב רגיל
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 431,442,000ארנונה
82,600,000מפעל המים

חינוך 28,892,000עצמיות
רווחה 2,423,000עצמיות

אחר 77,049,000עצמיות
הכל עצמיות 622,406,000סך

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

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

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

החינוך ממשרד 169,856,000תקבולים
הרווחה ממשרד 62,102,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,754,000תקבולים
לאיזון כללי      -מענק

הפנים ממשרד אחרים      -מענקים
ממשלה תקבולי הכל 235,712,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 858,118,000וכיסוי

בארנונה 62,120,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 920,238,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 920,238,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 127,304,000שכר
222,761,000פעולות כלליות

68,263,000מפעל המים
הכל כלליות 418,328,000סך

חינוך עובדי 210,092,000שכר
חינוך 94,628,000פעולות
חינוך הכל 304,720,000סך

רווחה עובדי 30,091,000שכר
רווחה 70,159,000פעולות
רווחה הכל 100,250,000סך

וביוב מים מילוות 5,850,000פירעון
אחר מילוות 18,600,000פירעון

הכל פירעון מילוות 24,450,000סך

מימון 2,420,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 7,950,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 858,118,000וכיסוי

בארנונה 62,120,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 920,238,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 920,238,000סך

(2 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ז
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

תעשייתית מועצה של רגיל תקציב  תמצית
2007 הכספים לשנת חובב רמת

העיריות פקודת לפי

המקומיות  המועצות לצו ו–75  74(ג) לסעיפים בהתאם
אנו התשמ"ט-11989, חובב), רמת תעשייתית מקומית (מועצה
המועצה  של  2007 לשנת הרגיל התקציב את בזה מאשרים

להלן: כמפורט חובב רמת התעשייתית המקומית

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 13,454,000ארנונה
8,013,000מפעל המים

חינוך     -עצמיות
רווחה     -עצמיות

אחר 17,921,000עצמיות
הכל עצמיות 39,388,000סך

החינוך ממשרד     -תקבולים
הרווחה ממשרד     -תקבולים

אחרים ממשלתיים 88,000תקבולים
לאיזון כללי      -מענק

הפנים ממשרד אחרים      -מענקים
ממשלה תקבולי הכל 88,000סך

אחרים 100,000תקבולים
שנים קודמות ובגין 3,500,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 43,076,000וכיסוי

בארנונה     -הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 43,076,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 43,076,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 6,444,000שכר
20,475,000פעולות כלליות

7,455,000מפעל המים
הכל כלליות 34,374,000סך

חינוך עובדי     -שכר
חינוך     -פעולות
חינוך הכל      -סך

רווחה עובדי     -שכר
רווחה     -פעולות
רווחה הכל      -סך

וביוב מים מילוות 4,981,000פירעון
אחר מילוות     -פירעון

הכל פירעון מילוות 4,981,000סך

__________
.926 עמ' התשמ"ט, 1  ק"ת
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 11,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 3,710,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 43,076,000וכיסוי

בארנונה     -הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 43,076,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 43,076,000סך

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
 (3—360 (חמ

        אהוד אולמרט        רוני בר–און
הפנים שר הממשלה                                ראש

האוצר שר   וממלא מקום

שבע לשנת באר עיריית של רגיל תמצית תקציב
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 389,000,000ארנונה
70,087,000מפעל המים

חינוך 20,481,000עצמיות
רווחה 2,994,000עצמיות

אחר 104,479,000עצמיות
הכל עצמיות 587,041,000סך

החינוך ממשרד 152,623,000תקבולים
הרווחה ממשרד 85,862,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 7,211,000תקבולים
לאיזון כללי 13,566,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 2,047,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 261,309,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 848,350,000וכיסוי

בארנונה 52,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 900,350,000סך

    -הכנסה מותנה

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

מותנה כולל הכנסות הכל 900,350,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 174,602,000שכר
173,944,000פעולות כלליות

58,090,000מפעל המים
הכל כלליות 406,636,000סך

חינוך עובדי 133,456,000שכר
חינוך 96,856,000פעולות
חינוך הכל 230,312,000סך

רווחה עובדי 22,210,000שכר
רווחה 111,265,000פעולות
רווחה הכל 133,475,000סך

וביוב מים מילוות 4,250,000פירעון
אחר מילוות 57,508,000פירעון

הכל פירעון מילוות 61,758,000סך

מימון 12,729,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 3,440,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 848,350,000וכיסוי

בארנונה 52,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 900,350,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 900,350,000סך

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

הסמכה
התשמ"א-1981 חדש], [נוסח הרוקחים פקודת לפי

[נוסח  הרוקחים לפקודת  46 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הבריאות, את עובד משרד מסמיך אני התשמ"א-11981, חדש],

 46 סעיף לפי בסמכויות ,052639564 ת"ז גרונדמן,  פנחס אהרן 
האמור.

משרד עובד  הוא המוסמך עוד כל תקפה זו הסמכה 
הבריאות.

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ה
 (3—1655 (חמ

ישראלי אבי  
הכללי של משרד הבריאות המנהל    __________

.694 עמ' ,35 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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נפט זכות של פקיעתה בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 סעיף לפי מודיע  אני
באייר  י"ב ביום 298/"מענית-יוסף"2  הרישיון של פקיעתו על

(30 באפריל 2007). התשס"ז

(25 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ט'
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.4077 עמ' התשס"ה, ;3625 עמ' התש"ס, 2  י"פ

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
נפט לאבנר (2007 ביוני   10) התשס"ז בסיון כ"ד ביום נתתי
את (50%) בע"מ   (1993) קידוחים  ניהול ודלק  (50%) בע"מ וגז

כדלהלן: הם שגבולותיו 337/"אביה", הרישיון

ציון וצפון מזרחה108680/653520מנקודת

ציון וצפון מזרחה116190/668560לנקודת

ציון ודרום מזרחה132430/679280לנקודת

ציון וצפון מזרחה134000/678660לנקודת

ציון ודרום מזרחה135900/681570לנקודת

ציון וצפון מזרחה138590/680390לנקודת

ציון וצפון מזרחה143550/691050לנקודת

ציון ודרום מזרחה148270/694540לנקודת

ציון ודרום מערבה150090/693800לנקודת

ציון ודרום מזרחה146480/686180לנקודת

ציון ודרום מערבה147000/685400לנקודת

ציון ודרום מערבה145500/682560לנקודת

ציון ודרום מערבה142020/681190לנקודת

ציון ודרום מזרחה140290/677400לנקודת

ציון ודרום מערבה142200/673710לנקודת

ציון ומערבה138200/664000לנקודת

ציון ודרומה137000/664000לנקודת

ציון ודרום מערבה137000/661900לנקודת

ציון וצפון מערבה134190/661290לנקודת

ציון וצפון מערבה133480/663600לנקודת

ציון ודרום מערבה131910/664580לנקודת

ציון וצפון מערבה130410/661240לנקודת

ציון וצפון מזרחה124490/663620לנקודת

ציון וצפון מערבה126540/667960לנקודת

ציון ודרום מערבה122650/669540לנקודת

ציון ודרום מערבה119500/667000לנקודת

ציון מערבה112000/652000לנקודת וצפון
בחזרה

108680/653520לנקודת ציון

דונם. סך הכל כ–400,000

(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
נפט ל–אבנר (2007 ביוני   10) התשס"ז בסיון כ"ד ביום נתתי
את קידוחים (1993) בע"מ (50%) ניהול (50%) ו–דלק בע"מ וגז

הם כדלהלן: 338/"קרן", שגבולותיו הרישיון

ציון וצפון מזרחה092300/651030מנקודת

וצפון מזרחה094680/654840לנקודת ציון

ציון ודרום מזרחה099560/655690לנקודת

ציון ודרום מזרחה103690/653840לנקודת

ציון וצפון מזרחה107420/650900לנקודת

ציון ודרום מזרחה108680/653520לנקודת

ציון וצפון מזרחה112000/652000לנקודת

ציון וצפון מזרחה119500/667000לנקודת

ציון ודרום מזרחה122650/669540לנקודת

ציון ודרום מערבה126540/667960לנקודת

ציון ודרום מזרחה124490/663620לנקודת

ציון ודרום מערבה130410/661240לנקודת

ציון וצפון מערבה128500/656860לנקודת

ציון ודרום מערבה124554/658631לנקודת

ציון וצפון מערבה113424/636686לנקודת

ציון וצפון מזרחה105440/642100לנקודת

ציון וצפון מערבה106550/644020לנקודת

ציון ומערבה099450/648910לנקודת

ציון מערבה094920/649240לנקודת וצפון
חזרה

092300/651030לנקודת ציון

דונם. סך הכל כ–400,000

(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח __________
.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח
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והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
EIROC INCׁ–ל (2007 ביוני   10) התשס"ז בסיון כ"ד ביום  נתתי
כלהלן: הם שגבולותיו יצחק", הרישיון 336/"משואות (100%) את

ציון ומזרחה165600/627150מנקודת

ציון ודרום מערבה173500/627150לנקודת

ציון ומערבה173000/622000לנקודת

ציון חזרה165600/622000לנקודת וצפונה

ציון 165600/627150לנקודת

דונם. סך הכל כ–39,400
(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד

 (3—653 (חמ
מימרן יעקב  

הממונה על ענייני הנפט    __________
.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
נתתי המייעצת, המועצה עם התייעצות ולאחר התשי"ב-11952,
בע"מ וגז אויל ל–ציון (2007 ביוני   10) התשס"ז בסיון  כ"ד  ביום
כדלהלן: הם שגבולותיו 334/"אשר-מנשה", הרישיון את (100%)

ציון ודרום מזרחה196169/745000מנקודת

ציון ודרומה201000/739000לנקודת

ציון ומזרחה201000/722000לנקודת

ציון ודרומה213000/722000לנקודת

ציון ודרום מערבה213000/715000לנקודת

ציון ומערבה210000/712000לנקודת

ציון ודרום מערבה208000/712000לנקודת

ציון ומערבה204000/711000לנקודת

ציון וצפונה194400/711000לנקודת

ציון שפת194400/732797לנקודת לאורך וצפונה
לחזרה הים

ציון 196169/745000לנקודת

דונם. סך הכל כ–319,000

(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה  עם התייעצות ולאחר  התשי"ב-11952,

אנרגיה ל–מקורות (10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד ביום נתתי
מפצלי נפט להפקת הרישיון את (100%) בע"מ (ח.מ.ד.) חלופיים

הם כדלהלן: 8/"הדר", שגבולותיו פ"ש שמן

ציון ומזרחה215582/556528מנקודת

ציון ודרומה216836/556528לנקודת

ציון ומערבה216828/555448לנקודת

ציון חזרה215288/555440לנקודת מזרחה וצפון

ציון 215582/556528לנקודת

דונם. סך הכל כ–1,500

(9 ביוני  בסיון התשס"ט זה יפוג ביום יז' של רישיון תוקפו
.(2009

(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
הממונה על ענייני הנפט    

הודעה בדבר בחינה
רישוי), (בחינת הווטרינרים הרופאים תקנות  לפי

התשנ"א-1991

(בחינת הרופאים הווטרינרים לתקנות 2(ב) לתקנה בהתאם
נקבע ליום הבחינה מועד כי אני מודיע רישוי), התשנ"א-11991,

.10.00 בשעה (28 באוגוסט 2007), התשס"ז באלול י"ד

הספר בבית הווטרינרי, החולים בבית תתקיים הבחינה
דגן. בבית וטרינרית, לרפואה

לא הבחינה, לוועדת בכתב, בקשה יגיש להיבחן המבקש
הבחינה. מועד לפני ימים מ–10 יאוחר

ת"ד הווטרינרי, המכון להתכתבות: הבחינה: ועדת מען
טל' פרק, שמעון ד"ר טלפוניים: לבירורים ;50250 דגן בית ,12

.03-9681639

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3—855 (חמ

גלאון נדב  
יושב ראש ועדת הבחינה    __________

.1235 עמ' התשנ"א, 1  ק"ת

והצמדה ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה
הריבית שיעורי ריבית והצמדה (קביעת פסיקת תקנות לפי

התשס"ג-2003 חישובה), ודרך

והצמדה (קביעת  ריבית 6 לתקנות פסיקת לתקנה בהתאם
הריבית שיעורי התשס"ג-12003, חישובה), ודרך הריבית שיעור
לתקופה התשכ"א-21961, והצמדה,  ריבית פסיקת חוק  לפי
בתשרי י"ח יום עד (1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו שמיום

יהיו כדלהלן: (30 בספטמבר 2007), התשס"ח

ריבית צמודה .1

לשנה. על 3.2% יעמוד צמודה" "ריבית שיעור  

ריבית שקלית .2

לשנה. על 5.9% יעמוד שקלית" "ריבית שיעור  

__________
.588 עמ' התשס"ג, 1  ק"ת

.192 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח __________
.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח
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(דולר) חוץ במטבע ריבית .3

לשנה. על 6.36% יעמוד חוץ" במטבע "ריבית שיעור  

הצמודה הפיגורים ריבית .4

לשנה. על 9.7% יעמוד פיגורים" "ריבית שיעור  

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
 (3—3220 (חמ

זליכה ירון  
החשב הכללי            

חילוט טובין הודעה בדבר
התשל"ט-1979 חדש], [נוסח והיצוא היבוא פקודת לפי

[נוסח  היבוא והיצוא 9 לפקודת לסעיף בהתאם מודיע, אני
שמען להלן, המפורטים  הטובין  כי התשל"ט-11979, חדש],
האמורה, לפקודה 7(א) סעיף לפי חולטו ידוע, אינו בעליהם

:21939 יבוא, רישיונות מתן לצו בניגוד שיובאו מאחר

.62/07/0014-6 התיק: מס'

מס' שלדה ,BXL7946 זר מס' דודג', מסוג רכב הטובין: תיאור
.2B3HD6R12H133306

.206531460 מס' ארה"ב דרכון - מיסרטי דניאל הטובין: בעל

אשדוד. נעמן האחסנה: מקום
(11 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ה

 (3—964 (חמ
נסרדישי יהודה  

מנהל רשות המסים בישראל    __________
.625 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.541 עמ' התשי"ט, ק"ת ;1201 עמ' ,2 תוס' ,1939 2  ע"ר

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
הארצית המועצה  כי  הודעה בזה נמסרת החוק),   - (להלן
לחוק,   50 סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה לתכנון
על (5 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ט מיום 485 מס' בישיבתה
תחבורה  מיתאר ארצית למערכת תכנית תמ"א/23/א/4 - הכנת

דן. גוש במטרופולין נוסעים עתירת
(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב

 (3—697 (חמ
בלינקוב רם  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
בישיבתה  50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
תכנית הכנת על (5 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ט מיום 485 מס'

אנרגיה. מיתאר ארצית לתשתיות ותכנית אב
(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב

 (3—697 (חמ
בלינקוב רם  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למחוז הצפון

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון  הארצית שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
 9 מס' שינוי תמ"מ/2, הצפון, מחוז המחוזית, המיתאר בתכנית
י"א מיום ,276 מס' בישיבתה וצפת עכו כנרת, יזרעאל, לנפות

אישורה. על והחליטה (16 באוגוסט 2005) התשס"ה באב

על  הודעה לחוק.  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
כ"ה מיום ,4011 עמ' ,5018 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(13 בספטמבר 2001). התשס"א באלול

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
הממשלה, קרית הצפון, מחוז המחוזית התכנון לשכת בארכיב
התכנון,  מינהל  ובארכיב   04-6508553/584 בטל' עילית, נצרת
בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים,  משרד
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל, שהמשרדים האמורים פתוחים ובשעות בימים

מראש.

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin. הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף מידע

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע הכותרת: תחת gov.il

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה         
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
למחוז הצפון

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
(26 בדצמבר  ה' בטבת התשס"ז מיום 318 מס' בישיבתה בתכנית
מחוזית,  מיתאר 56 לתכנית מס' שינוי אישור על והחליטה (2006

דחי. היישוב הרחבת - תמ"מ/2 הצפון, מחוז

על  הודעה לחוק.  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
י"ג מיום ,208 עמ' ,5587 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(5 באוקטובר 2006). התשס"ז בתשרי

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
הממשלה, קרית הצפון, מחוז המחוזית התכנון לשכת בארכיב
התכנון,  מינהל  ובארכיב   04-6508553/584 בטל' עילית, נצרת
בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים,  משרד

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל, שהמשרדים האמורים פתוחים ובשעות בימים

מראש.

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות  א'-ה'  בימים   03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin. הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף מידע

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע הכותרת: תחת gov.il

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה         

להערות לאומית לתשתית תכנית העברת בדבר הודעה
הציבור להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–(8) 76ג(6) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הארצית  הוועדה כי החוק), - והבניה, התשכ"ה-11965 (להלן
הארצית), - הוועדה (להלן לאומיות של תשתיות ולבניה לתכנון
בפברואר   19) התשס"ז באדר א' 06/2007 מיום מס' בישיבתה
תת"ל לאומית, מס' תכנית לתשתית העברת החליטה על ,(2007
התכנית),  - (להלן מיכאל מעגן מפלסית: הפרדה -  16/25

הציבור. ופרסומה להשגות הוועדות המחוזיות להערות

מקומית דרך עם במפגש החוף מסילת תוואי על התכנית: מקום
.4 מס' בין קיבוץ מעגן מיכאל לכביש המקשרת

התכנית: מטרות

דרך(1) בין במפגש מפלסית להפרדה תכנונית מסגרת יצירת
לרצועת מעל מעבר בגשר קביעת ברזל, תוך מסילת לבין

;4 מס' ארצית דרך מעל וגשר המסילה

דרך חקלאית;(2) לרבות חדשות התוויית דרכים

דרך;(3) לבין מסילה בין הקרקע פני על הקיים המפגש ביטול

שטחים(4) נוף, קביעת ועיצוב הנחיות לתכנון קביעת
זמנית דרך כלואים, בשטחים לרבות לשימור, חקלאיים

שירות; ודרכי

מסמכי(5) ולהכנת דרך למבנה הרשאה למתן תנאים קביעת
ביצוע.

חדרה; נפת  חיפה; מחוז  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
הכרמל. תכנון מקומי חוף מרחב

התכנית: בתחום הכלולים החלקות חלקי הגושים, רשימת

חלקותחלקותגושים חלקי

1019117 ,2

1097328,31 ,29 ,27 ,26 ,21 ,19 ,3 ,2
35 ,33

במזכירות נמצא התכנית של שלם עותק התכנית: הצגת מקום
ולבניה; לתכנון הארצית המועצה במשרדי הארצית, הוועדה
חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי
עותק כרמל. חוף ולבניה לתכנון  המקומית  הוועדה ובמשרדי
ותשריט התכנית הוראות את הכולל  התכנית ממסמכי חלקי

ולבניה לתכנון המחוזיות הוועדות במשרדי נמצא מוצע מצב
צפון, התכנית: חלה הפנים שבתחומם לא משרד של במחוזות

ודרום. אביב, ירושלים תל מרכז,

או בבנין בקרקע, מעוניין כל והשגות: הערות להגשת המועד
לחוק   100 סעיף לפי שרשאי מי וכל אחר, תכנוני פרט בכל
ידי על נפגע עצמו את הרואה לתכנית, התנגדות להגיש
 30 בתוך את הערותיו והשגותיו לתכנית רשאי להגיש התכנית,
עם הארצית, לוועדה בעיתונות, זו הודעה פרסום מיום ימים
חיפה, במחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה למשרדי העתק
בשלושה בכתב, תהיה הארצית לוועדה הפניה הפנים; משרד
המשיג. פרטי ובציון הטיעונים וביסוס בנימוק ותלווה העתקים

התכנית במסמכי לעיין רשאי מעוניין כל התכנית: במסמכי עיון
שהמשרדים ובשעות הרשומות להלן, בימים הוועדות במשרדי

לקהל: פתוחים האמורים

לאומיות, תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית הוועדה (1)
,02-5312666 טל' ,94383 ירושלים ,36078 ת"ד ,232 יפו רח'

;02-5697997 פקס'

,6158 ת"ד ,2 קפלן רח' ולבניה, לתכנון הארצית המועצה (2)
;02-6701633 פקס' ,02-6701556/646 טל' ,91061 ירושלים

,15 פלי"ם שד' מחוז חיפה, ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה (3)
;04-8633432 פקס' ,04-8633427 חיפה, טל' קרית הממשלה,

חוף ד"נ הכרמל,  חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  (4)
;04-8136295 פקס' ,04-8136215 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל,

קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (5)
,04-6508508 טל' ,17105 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,

;04-6508560 פקס'

רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (6)
,02-6290203 טל' ירושלים, ג'נרלי, בנין ,1 המלכה שלומציון

;02-6290293 פקס'

קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (7)
,08-6263791 טל' שבע, באר 4 ת"ד 68, התקוה רח' הממשלה,

.08-6263797 פקס'

הרצל רח' מחוז המרכז, ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה (8)
פקס' ,08-9788444 טל' רמלה, הממשלה, קומה ג', קרית ,91

;08-9788418

מנחם דרך אביב, תל לתכנון ולבניה מחוז המחוזית הוועדה (9)
-7632581 פקס' ,03-7632580 טל' ,67012 אביב תל ,125 בגין

.03

(4 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ח
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם  
לתכנון הארצית הוועדה ראש יושב

תשתיות לאומיות ולבניה של

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

מבודדים  ומוליכים פתילים כבלים, -  5.1 חלק   473 ת"י
מבודדים  מעורבים כבלים 1,000 וולט: עד נומינלי למתח
מיוני גמיש-מעורב"), "טנט (כינוי בפוליוויניל-כלורי

;2007

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

__________
.157 עמ' התשס"ב, ;307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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צבעים  לבדיקת תקניים לוחות ולכות: צבעים 785 חלק 3 - ת"י
מנובמבר 1970; המהדורה במקום 2007 בא ולכות, מיוני

מיוני 2007. ספורט, באולמות חלוקה וילונות - 5517 ת"י

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—96 (חמ

זיוה פתיר  
מכון המנהלת הכללית של

התקנים הישראלי

בתקן בדבר שינוי הודעה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

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

שלהלן: התקן הישראלי האמור את לחוק 6(א) סעיף

דוגמאות  של  הכנה בטון: לבדיקת שיטות  -  3 חלק   26 ת"י
2 מיוני 2007 למהדורה  מס' תיקון גיליון ואשפרתן, בדיקה

מינואר 1992. התיקון 1985 ולגיליון מיוני

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—96 (חמ

זיוה פתיר  
מכון המנהלת הכללית של

התקנים הישראלי
__________

.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976  כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
כ"ה  3/2007 מיום מס' נחף בישיבתה המועצה המקומית מינתה
ארנונה למנהל מסרי מוחמד את (13 במאי 2007) התשס"ז באייר

האמור. החוק לענין

(16 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ח
 (3—265 (חמ

מטר עומר  
נחף המועצה המקומית ראש

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1 ס"ח

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
 - (להלן ח/1  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,865 עמ' התשי"ח, ,596
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה

הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

לתשריט בהתאם שצ"פ, הייעוד: ;209 ח"ח ,7126 גוש
ההנדסה. במינהל המצוי

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
(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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ח/1  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,865 עמ' התשי"ח, ,596
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

לתשריט דרך מוצעת, בהתאם הייעוד: ;54 ח"ח ,7056 גוש
ההנדסה. במינהל המצוי

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
(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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- בי/ ח/237א מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 352 (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2859 עמ' התשנ"ד, ,4205 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן חולון 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

קיימת, דרך הייעוד: ;(199 (לשעבר   242 ח"ח ,7124 גוש
ההנדסה. במינהל המצוי לתשריט בהתאם

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
(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

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
פת/299 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה בזה מוסרת  ,64 עמ' התשי"ח, ,563
ו–7  5 לסעיפים בהתאם - הוועדה), (להלן תקוה פתח ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
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

 12 של בשטח ח"ח 8 (מגרש 82), - 6191 גוש תקוה, פתח
10 מ"ר לשצ"פ; ח"ח 8  של בשטח 8 (מגרש 73), ח"ח לדרך; מ"ר
בשטח 6 מ"ר לשצ"פ; ח"ח 9 (מגרש 76), של בשטח ,(74 (מגרש

לשצ"פ;  5 מ"ר של בשטח 123 מ"ר לדרך; ח"ח 9 (מגרש 81), של
לדרך. מ"ר 19 של בשטח 9 (מגרש 86), ח"ח

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

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
(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
פת/1255  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2915 עמ' התשמ"ד, ,3076 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח 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
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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

לשב"צ. מ"ר 203 של בשטח ,80 ח"ח ,7285 גוש תקוה, פתח

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

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח 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
פת/32/1232  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1393 עמ' התשנ"ד, ,4178 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח 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

הייעוד:  998 מ"ר; השטח: ;112 ח"ח ,6354 גוש תקוה, פתח
לשצ"פ.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח 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 רצ/1/1  מס' 
מוסרת ,2584 עמ' התש"ל, ,1646 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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
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

בשלמות. ,1 חלקה גוש 6089, 64 בשלמות; חלקה ,3632 גוש

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

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'

(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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, 
בדבר אישורה  שהודעה התכנית), (להלן - רצ/במ/50/50/1 מס'

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח



30.7.2007 התשס"ז, באב ט"ו ,5696 הפרסומים ילקוט 3716

מוסרת ,1967 עמ' התשנ"ב, ,3969 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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
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

71בשלמות. חלקה64, גוש 3629, חלקה7 בשלמות; גוש3628,

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

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/9/1  מס' 
מוסרת ,1950 עמ' התשמ"א, ,2717 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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.

__________
.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

.282 ח"ח ,3928 גוש

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

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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), - רצ/מק/58/8/1 (להלן מס'
מוסרת ,2649 עמ' התשס"ז, ,5661 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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
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

.495 ח"ח ,3929 גוש

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

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - רצ/מק/51/9/1 (להלן מס'
מוסרת ,2649 עמ' התשס"ז, ,5661 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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
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

.74 ח"ח ,3928 גוש

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

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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), - מס' רצ/1/51/50/1 (להלן
מוסרת ,3155 עמ' התשס"ו, ,5526 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון 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
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

בשלמות. 13 חלקה גוש 6093, 59 בשלמות; חלקה ,3629 גוש

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

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן חכ/מק/11/יב
מוסרת ,1314 עמ' התשס"ז, ,5620 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן הכרמל חוף 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
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

הייעוד: ח"ח 43); 159 (לשעבר חלקות בשלמות ,11769 גוש
ציבורית. חניה פתוחים, ציבוריים שטחים דרכים, ציבור, מבני

מופקד על פיה, שנערך ההפקעה התכנית ותשריט העתק
רשאי לעיין מעוניין כרמל, וכל קיבוץ עין ליד במשרדי הוועדה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(14 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-2 (חמ

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון __________

.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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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
 - ענ/125 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1718 עמ' התשנ"ה, ,4279
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן עירון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

- 8756 גוש

חלקות במ"רחלקי שטח

42915

443,380

452,560

46994

54631

ציבור. למבני שטח הייעוד:

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

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון 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
זמ/מק/338  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1190 עמ' התשס"ז, ,5616 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן זמורה 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

ציבור. למבני שטח הייעוד: ;84 חלקה ,5105 גוש

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

(19 בפברואר 2007) התשס"ז באדר א'
(3-2 (חמ

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

זמורה 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
ג/14925  מס' מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3160 עמ' התשס"ו, ,5526 הפרסומים
הוועדה), - (להלן המזרחי הגליל 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.

__________
.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

.42-39 ,26 ,24 ,22 ח"ח ,17036 גוש

מגדל בבנין הוועדה  במשרדי מופקד התכנית  העתק
בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל תבור, בכפר השעון, 

הרגילות. העבודה

(13 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ז
(3-2 (חמ

חקלאי צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל 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/7240 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,2524 עמ' התשס"ד, ,5287
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן הגליל לב 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

.18 ,3 ח"ח ,19356 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(12 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ו
(3-2 (חמ

סיאח חמוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב 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
 - (להלן בר/265  מפורטת ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1097 עמ' התשס"ז, ,5611
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן שורקות 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

גוש
חלקי

חלקות

מס'
החלקה
להפקעה

החלקה שטח
להפקעה
הייעודבדונם

2203,57 ,44 ,7
62 ,61

דרך1512.058

2212,64 ,35 ,34
,75-70 ,67
,96 ,91 ,89

97

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

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

(23 ביולי 2007) התשס"ז באב ח'
(3-2 (חמ

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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
לפקודת  14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
(להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשל"ח, הפרסומים 2430, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

ו–ח/1. 11/9 לענין תכניות ,1583 עמ'

תוספת

.1249 חלקה ,6043 גוש

בעיריית המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
אביב, תל מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה ובמשרדי חולון

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-3 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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  מוסרת הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה), הודעה - (להלן לוד ולבניה לתכנון הוועדה המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי
 5 סעיפים לפי  הודעה  פורסמה אליה ביחס אשר  בתוספת, 
לענין ,106 עמ' התשמ"ט, הפרסומים 3586, בילקוט ו–7 לפקודה

לד/1000. - התכנית) (להלן מיתאר מקומית תכנית

תוספת

.156 ,155 ,143 ,142 ,132 ח"ח ,3951 גוש

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

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
(3-3 (חמ

אילן הררי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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
לפקודת   14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
(להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת

את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ה, הפרסומים 5381, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

פת/2000. לענין תכנית מיתאר מס' ,2066 עמ'

תוספת

לשצ"פ. מ"ר 7,313 של בשטח ,198 ח"ח ,6354 גוש

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

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-3 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח 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
לפקודת   14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
(להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשנ"ד, הפרסומים 4206, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

פת/2000. לענין תכנית מיתאר מס' ,2889 עמ'

תוספת

מ"ר. 106 של בשטח ,206 ח"ח ,6400 גוש

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

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-3 (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

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,
מוסרת  הפקודה),  - (להלן   21943 ציבור), לצרכי (רכישה
(להלן הכרמל חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"א, הפרסומים 4937, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

חכ/21/ג. מפורטת תכנית לענין ,537 עמ'

__________
.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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תוספת

.15 ,13 חלקות ,11319 גוש

ולבניה לתכנון הוועדה במשרדי מופקד התשריט העתק
רשאי לעיין בו מעוניין וכל כרמל, עין קיבוץ חוף הכרמל ליד

הרגילות. העבודה בשעות

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-3 (חמ

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

19 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
 - ח/290 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2014 עמ' התשל"ט, ,2558
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3562 עמ' התשס"ו, ,5538

ברשומות. הודעה זו פרסום חולון מיום עירית

תוספת

- 6755 גוש

חלקות (בקירוב)חלקי במ"ר ההפקעה שטח

64 (מתוך 450)166

45 (מתוך 450)174

135 (מתוך 450)175

225 (מתוך 450)176

408 (מתוך 409)281

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
(להלן -  ח/189 מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2092 עמ' התשל"ג, ,1935
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,751 עמ' התשל"ז, ,2293

ברשומות. הודעה זו פרסום חולון מיום עירית

תוספת

.(57 ,56 לשעבר 55, (חלקות 320 בשלמות חלקה ,7163 גוש

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(14 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ח
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

19 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה אל/מק/16/195,
מיתאר לתכנית ובהתאם ,4990 עמ' התשס"ו, ,5578 הפרסומים
פורסמה אישורה בדבר שהודעה מקומית מס' אל/מק/12/6/195,
התכניות)  - 123 (להלן עמ' התשס"ו, ,5449 הפרסומים בילקוט
- (להלן אלעד ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה
לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף בהתאם הוועדה),
המתוארת בתוספת,  הקרקע כי - הפקודה), 21943 (להלן ציבור),
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר
לקניינה תהיה ,815 עמ' התשס"ז, ,5603 הפרסומים בילקוט
פרסום מיום אלעד המקומית  המועצה של  והמוחלט הגמור

זו ברשומות. הודעה

לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת סעיף לפי ההודעה
עמ' התשס"ז, ,5646 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בטלה. לענין התכניות - ,2189

תוספת

.13 ,12 ח"ח ,5758 גוש

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-4 (חמ

כהן צביקה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

טעות תיקון
(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה
,5603 הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ,1943 ציבור), לצרכי

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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אל/מק//12 מס' מקומית מיתאר תכנית לענין ,815 עמ' התשס"ז,
צריכות - "67 ח"ח "גוש 5758, המילים בתוספת, 6/195 (אלעד),

להימחק.

,5646 הפרסומים בילקוט שפורסמו הטעויות בתיקוני
בהודעה  טעות תיקון 1 שעניינה פסקה  - 2181 עמ' התשס"ז,
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 סעיפים לפי

להימחק. צריכה - 1943

(3-4 (חמ

כהן צביקה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן זמ2/263 
בזה מצהירה ,3074 עמ' התש"ס, ,4867 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן זמורה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,1721 עמ' התשס"א, ,4964 הפרסומים
פרסום מיום בתיה מזכרת המקומית המועצה של והמוחלט

זו ברשומות. הודעה

תוספת

הייעוד:  מ"ר;  2,122 להפקעה: שטח ,67 ח"ח ,3898 גוש
ודרך. שב"צ

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

הרגילות.

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
(3-4 (חמ

עמי יפרח
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
זמ/1/516  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,302 עמ' התשנ"ו, ,4343 הפרסומים

בהתאם הוועדה), - (להלן זמורה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3467 עמ' התשנ"ח, ,4641

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום גדרה המקומית המועצה

תוספת

גוש 3872, ; 61 ,59  ,57-55 ,47 ,42-39 ,38 ,16 ח"ח ,3871 גוש
.28 ח"ח ,3877 גוש ;100-87 ,2 ,24 ח"ח

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

הרגילות.

(6 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ח
(3-4 (חמ

עמי יפרח
המקומית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

19 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
זמ/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  3/516
בזה מצהירה ,1395 עמ' התשנ"ד, ,4178 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן זמורה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3408 עמ' התשס"א, ,5005 הפרסומים
זו הודעה פרסום מיום המקומית גדרה המועצה של והמוחלט

ברשומות.

תוספת

.20 ח"ח ,3871 גוש

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

הרגילות.

(6 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ח
(3-4 (חמ

עמי יפרח
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
חכ/42ג מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה,  __________

.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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בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2369 עמ' התש"ן, ,3755 הפרסומים
הוועדה), - (להלן הכרמל חוף ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2634 עמ' התשס"ז, ,5661 הפרסומים
פרסום מיום הכרמל חוף  האזורית המועצה  של והמוחלט

זו ברשומות. הודעה

תוספת

(70 מ"ר),  87* בשלמות, חלק מחלקות 122 חלקה ;10620 גוש
 8) (161 מ"ר), 144 (416 מ"ר), 110 (131 מ"ר), 104 (91 מ"ר), 103 102
מבני הייעוד: מס' 1); ישנה חלקה *(מקודם: (15 מ"ר); 151 מ"ר),

ציבורית. פתוחים, חניה ציבוריים דרכים, שטחים ציבור,

מופקד על פיה, שנערך ההפקעה התכנית ותשריט העתק
רשאי לעיין מעוניין כרמל, וכל קיבוץ עין ליד במשרדי הוועדה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(21 במאי 2007) בסיון התשס"ז ד'
(3-4 (חמ

סלע כרמל
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון __________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - ג/851 (להלן מס'
בזה מצהירה ,1453 עמ' התשמ"ו, ,3305 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן נהריה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2291 עמ' התשנ"ח, ,4618 הפרסומים
ברשומות. זו עיריית נהריה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

מ"ר. 40 בשטח דרך; הייעוד: ;100 חלקה ,18168 גוש

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

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
(3-4 (חמ

דוד קדוש
ועדת המשנה יושב ראש

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
גז/במ/9/69, מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
,3931 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
שהודעה גז/במ/10/69, מס' לתכנית ובהתאם ,197 עמ' התשנ"ב,
התשנ"ד, ,4211 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
שה/מק/11/69, מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם ,3177 עמ'
,4550 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
הוועדה  בזה מצהירה התכניות),  - (להלן  4742 עמ' התשנ"ז,
בהתאם הוועדה), - (להלן שהם ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2503 עמ' התשס"ז, ,5655

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום שהם המקומית המועצה

תוספת

גוש 4125, 55 (לשעבר ,34 ח"ח ,6854 גוש - ארכיאולוגי גן
דונם. 14.495 השטח: ;(97-93 ,91-88 ,75 ח"ח

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל שהם, ,63 רח' האודם ולבניה שהם,

הרגילות. העבודה בשעות

(11 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ה
(3-4 (חמ

ליבנה גיל
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/5626,
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם ,2909 עמ' התשנ"א, ,3894
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה אג/מק/037/5626,
התכניות),  - (להלן  1121 עמ' התשס"ג, ,5146 הפרסומים
אצבע הגליל ולבניה המקומית לתכנון הוועדה מצהירה בזה
19 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף בהתאם הוועדה), - (להלן
הקרקע המתוארת  - הפקודה), כי (להלן  21943 ציבור), לצרכי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
תהיה ,2780 עמ' התשס"ז, ,5665 הפרסומים בילקוט לפקודה
פינה ראש המקומית המועצה של  והמוחלט הגמור לקניינה

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

- 13940 גוש

חלקה
רשום שטח
בדונם (ד"מ)

מגרש מס'
להפקעה

מופקע שטח
בדונם (ד"מ)

אחוז
הפקעה

273.78227/10.0130.34

283.89728/10.3589.19

291.89929/11,27667.12 

302.30230/10.0924  

דונם. 1.738 שצ"פ - לצרכי הפקעות שטח סך כל

הגליל בקניון הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל הגלילית, חצור ב', קומה העליון,

הרגילות. העבודה בשעות

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-4 (חמ

אברהם דוד
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

19 לפי הודעה
1943 , ציבור) לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965  התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/6493 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית  הוועדה בזה מצהירה  ,229 עמ' התשנ"ה, ,4248
בהתאם הוועדה), - (להלן המזרחי הגליל ולבניה לתכנון
 21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19 לסעיף
אשר ביחס המתוארת בתוספת הקרקע הפקודה), כי (להלן -
הפרסומים  ו–7 בילקוט 5 סעיפים פורסמה הודעה לפי אליה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4667 עמ' התשנ"ה, ,4329
ברשומות. זו הודעה פרסום מיום בועינה המקומית המועצה

תוספת

,74 ,78 ,79 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,90 ,91 ,92 ח"ח ,17540 גוש
,97 ,99 ,100 ,105 ,106 ,107 ,109 ,110 ,111 ,112 ,2 ,3 ,71 ,73

;93 ,94 ,96

;92 , 93 ,94 ,95 ,97 ,98 ,100 ,103 ,105 ,107 ח"ח ,17541 גוש

;148 ,150 ,151 ,152 ,153 ,155 ,156 ,157 ח"ח 159, , 17542 גוש

;3 ,4 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,19 ,20 ,28 ,29 ,30 ח"ח ,17543 גוש

;31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,48 ,53 ,58 ,65 ,78 ,80, 81

,68, 70 ,26 ,27 ,32 ,33 ,34 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,46 ח"ח ,17544 גוש
;47 ,50 ,51 ,59 ,67

;2 ,3 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ח"ח ,17545 גוש

,20 ,21 ,22 ,28 ,29 ,32 ,35 ,36 ,37 ,42 ,43 ,44 ,49 ,50 ,52 ,53 ,54, 55
;56 ,57 ,64 ,65 ,66

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,5 ,2 ,1 ח"ח ,17546 גוש
,53 ,52 ,50 ,46 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,35 ,34 ,32 ,31 ,27 ,21 ,20

;82 ,81 ,72 ,71 ,64 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56 ,54

;105 ,62 ,58 ,57 ,56 ,22-19 ,17 ,12-1 ח"ח  גוש 17547,

;1 ,3 ,5 ,14 ח"ח 15, , 17548 גוש

;111 ,112 ,114 ,115 ח"ח 117, , 17551 גוש

;1 ,9 ח"ח ,17547 גוש

לדרכים המיועדים בועינה בכפר הבנוי בשטח ושטחים
לדרכים השטחים ייעוד ;(B 21 ,20 ,17 ,11 מס' (מכבישים

ציבור. ולבנייני

מגדל השעון, ת"ד במשרדי הוועדה, העתק התכנית מופקד
העבודה  בשעות בו לעיין מעוניין רשאי  כל תבור, 515 בכפר

הרגילות.

(2 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ז
(3-4 (חמ

חקלאי צבי
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

19 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
 - ג/8877 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4165 עמ' התשנ"ו, ,4429
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן משגב ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2185 עמ' התשס"ז, ,5646

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום משגב האזורית המועצה

תוספת

למבני שטח דרכים/ הייעוד: ;1 ח"ח ,19261 סלמה - גוש
הפקעה לפי  לפרסום 60 מ"ר (כהשלמה ההפקעה: שטח ציבור;

הפרסומים 4694 מיום 3.11.1998). ו–7 בילקוט 5 סעיפים

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

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
(3-4 (חמ

קרייזלר ארז
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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19 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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן ג/15101 
בזה מצהירה ,2410 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן משגב ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2184 עמ' התשס"ז, ,5646 הפרסומים
זו הודעה פרסום מיום האזורית משגב המועצה של והמוחלט

ברשומות.

תוספת

- מכמנים

מחלקהגוש במ"רחלק ההפקעה שטח

191532374

191579362

10 116

15 867

דרכים. ההפקעה: מטרת

התעשיה אזור הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין  וכל החכ"ל,  בנין תרדמיון,

הרגילות. העבודה

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
(3-4 (חמ

קרייזלר ארז
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן ג/10545 
בזה מצהירה ,714 עמ' התשס"ב, ,5038 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן משגב ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2185 עמ' התשס"ז, ,5646 הפרסומים
זו הודעה פרסום מיום האזורית משגב המועצה של והמוחלט

ברשומות.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תוספת

- 18854 גוש עין, אל ראס

מחלקה במ"רחלק ההפקעה ההפקעהשטח מטרת

דרך51,241

דרך6238

מיתקן הנדסי6415

דרך763

דרך8125

דרך1450

התעשיה אזור הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין  וכל החכ"ל,  בנין תרדמיון,

הרגילות. העבודה

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
(3-4 (חמ

קרייזלר ארז
המקומית הוועדה ראש יושב

משגב ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  

הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מיכאל2255 יוליוס7.5.2007ווינאפל אדיב

סיגלית3318 ליאורה4.5.2007חסיד בדרי

הנריקה4020 סמי12.6.1999קרדון יואל קרדון
אלברט

יצחק9796 בנימין נתן
ברר

חיים15.9.2006 אלחדד

שמחוני2519
נעמי–חוה

משה25.2.2006 שמחוני

אנטה4264 עמנואל19.3.2005פסחוביץ פסחוביץ

נקש תמר14.11.1995עפגן יונה5915

נקש תמר26.7.1987עפגן סאלם5907

אלקה6581 חנה14.6.2007גליקמן טרעפ

חנה1770 מאיר2.11.2001מינצברג נתן מינצברג

דבורה7300 שמעון8.8.1994מוניטה מוניטה

מיכאל3205 אסרף מרסל7.6.2007אסרף

חנה0362 תמר30.5.2007בלאו רייס
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אברהם8538 תמר20.11.2005בלאו רייס

מריאוס9761 אברך דינה19.8.2000אברך

פליאמובטי9654
חסקל

אברך דינה24.5.1997

פליאמובטי9738
בסיה

אברך דינה13.1.2007

יוסף2660 אסתר19.6.2007יחזקאלי יחזקאלי

רחל3078 יעקב9.8.2000מזרחי מזרחי

זולטן0800 מלכה6.12.2002וולטנר וולטנר

שרה8698 פייגין אלימלך30.10.2000פייגן

יהודה19.3.2007זלצר יעקב4842 רוט

לונה4426 עזרא קטי4.4.2007בן ביטון

שלמה8492 מאיר13.5.2007מדמוני מדמוני
(יאיר)

חיים4638 זינגר חזן
ראובן

רבקה17.5.2007 חנה צמל

(27 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"א

הראשי המזכיר ביטון, משה                                             

אביב  בתל האזורי הרבני הדין בית         
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

יעקב9883 דוד26.12.1996שטרליד שטרליד

דוברה2196 דוד25.5.2007שטלריד שטרליד

נורי4911 ניצה22.3.2007יחזקאל טולדנו

אלטבט0146 בן
פרלה

חיים5.5.2006 אלטבט בן

זיגי–זישה7.4.2007ארפס אהרן5346 ארפס

יהודה4660 שרה14.11.2006קצבי טיזאבי

שטפן6958 ויוריקה27.4.1997ווייס וייס

פייגה1834 גיטה11.3.2001גרינברג קופרמן

הכהן–עדני8975
טורקיה

אשר11.5.2007 הכהן–עדני

מרגלית3324 חביב19.10.2005כהן כהן

גרציה3327 משה11.4.2007חורי קורן

אליהו3301 חורי
חיים

משה26.3.1997 קורן

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

ז'אן8122 נינל1.5.2007קליין קליין

גבריאל9.9.2005חגבי יוסף6645 חגבי

חביבה9948 גבריאל11.4.2007חגבי חגבי

סולומון6532 קרנדלר גרטרוד13.5.2007קרנדלר

אסתר7689 תמר4.2.2007איזנמן גולדברג

מרים4410 רחל30.9.2006רוזנפלד גולדנברג

זכריה3.5.2007עודי חיים9272 עודי

גרינברג9987
חיים–חנן

משה27.5.2007 גרינברג

מישאל8424 אליה2.9.2002בבבקוב בבבקוב

אלישע8687 נעמי6.10.1991שמש צ'אקי

ציקוואשוילי0573
דניאל

נינה26.1.2007 כהן

מאיר3812 סימי21.10.2006אלמלח אלמלח

אריה7993 רות4.4.2007קרס בריגע

נעמי4855 מונה9.5.2007ארביב פלד

סטדניצוק1496
אירינה

ילנה5.9.2006 סטדניצוק

צבי5932 עמרם ריקי12.2.2007עופר

חנה2.11.2006קנזה אסתר7608 יוסף

חיה0465 יחיאל27.3.2007ויגודני ויגודני

ליזה6578 בביוף לידיה18.4.2006יקובוב

רבין6560 בביוף לידיה7.1.1986יקובוב

רבקה9813 קושניר אליקים5.3.2006קושניר

קלו6413 אשכנזי בנימין8.3.2007אשכנזי

(21 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ה'

הראשי המזכיר כהן,                                                    רפאל

בחיפה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

המנוח/המס' תיק שם
תאריך
המבקש/תפטירה שם

טמו9458 שמחה16.4.2006אברגל נחום

דבורה

נדב7082 ויויאן10.12.2006ביטן ביטון

יהודית16.5.2007אלטמן פרידה5261 ארליכמן

צבי3181 פורת מינה28.1.2007פורת
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המנוח/המס' תיק שם
תאריך
המבקש/תפטירה שם

יצחק1765 מרים6.2.2007קטש כליפה

רחל5337 ברל23.2.2007קיפרמן קופרמן דב

טובה7658 צבי22.4.2007לזרוביץ לזרוביץ

סלומון8.4.2007גיגי מינה2561 גיגי

אייה8299 ליובוב20.3.2007קורנמן קוגן

חיים9123 פישמן שושנה17.12.2006פישמן

פישמן שושנה17.3.2007לוקר זהבה8891

אברהם0279 טוב3.6.2007סגל שם

הנריאטה

מרים28.4.2007לוי לאה3446 ליבמבוק

שושנה4372 יוסף22.1.2006בוחבוט בוחבוט

אליהו7055 אשרף טרזה9.9.2006אשרף

יעקב3160 אורלי8.6.2006פרידמן פרידמן

זאב2920 ויינשלבוים6.5.2007ויינשלבוים

גדליהו

שרה5389 חניה יצחק16.4.2007חניה

מריה0745 כונדיאשוילי17.5.2006כונדיאשוילי

איסק

יוסף0737 כונדיאשוילי12.12.2004כונדיאשוילי

איסק

יוסף3508 טוכמן לואיז22.4.2007גז

סניורה4520 גרטי עדיה3.5.2007מועלם

רבקה2660 משה1.6.2007לנדסמן לנדסמן

רנטו5336 יעקב11.4.2007לוי לוי

בנדל ליזר3.5.2007בנדל מולה5066

יהודית2159 יעל15.4.2007ברקאי ברנר

יהודה0060 טוני5.1.2006כץ כץ

חיים2142 יעל24.4.2007ברקאי ברנר

דינה9828 רוזה6.9.1995איפרח אזולי

אילנית23.5.2007עמוס פרחה6135 ביטון

שלמה5009 אופיר סטר

זאן

אברהם4.3.2007 סטר

אברהם4151 רות25.9.1987צוקר צוקר

ליליה0675 ודים8.6.2007מליקיאן מליקיאן

יוסף8655 עדנה8.4.2007ירושלמי ירושלמי

זלמה3122 אהרן13.9.2006קליפשטיין רגב

שבת דוד13.5.2007שבת שרה0225

המנוח/המס' תיק שם
תאריך
המבקש/תפטירה שם

סטפן21.5.2007אשר חנה2327 אשר

ישראל

זהרי7023 רחל13.5.2007ארזואן דיין

חי19.5.2007רוזנברג אוגוסטה3424 גד רוזנברג

חצחק2649 אלכס10.2.2007קליין קליין

מריה2573 מיכאל18.2.2007נמירובסקי זק

פירה3029 פנחס24.3.2007אילייסוב איליאשיב

מדואל שושנה20.1.2007מחפוף אברהם6107

יעקב5313 ויקטור18.3.2007לוי לוי

שלמה1370 ברטינה16.5.2007הלחמי הלחמי

שלום0171 יוסף13.12.2006גרשוני גרשוני

חיים8772 רכבוח מריאן20.3.2007רכבוח

אירית4082 אורן אריה25.12.2006אורן

פולינה2726 רוזליה17.10.1996רדינסקי גורבונוב

חוה7831 נווה עוזי4.8.2006האוסהלטר

שפרה9321 אהובה8.3.1999דבלנגר שרה כץ

טלקר גלית27.3.2007לוי לאה6905

יעקב0100 סויסה שמעון24.10.2006סויסה

אריק2318 פורטונה28.3.2004מאוטנר מאוטנר

מאיר5819 זוהרה20.2.2007תורג'מן תורג'מן

כרמל6978 אליהו1.2.2007אסף יוסף

מגדה9633 מורן4.2.2007אראדי מצליח

חיים9610 ברכה14.1.1981בזה זרביב

דיכובסקי19.4.2007יאירי איזיק3510

כרמלה

רחל16.2.2006חרוש רפאל7406 חרוש

טילה4362 מרדכי19.5.2007סטבקובסקי סתיו

אסצ'ילאי2067 אווקה31.12.2004יצחק יצחק

אנה6899 פלדמן גלינה9.1.2007קוברינסקי

בלה7560 יצחק5.2.2007לם לם

בלהה0793 ישה14.5.2007שמאילוב שמאילוב

ברוך5194 הני11.12.2006סורוקין סורוקין

(27 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"א

הראשי המזכיר ביטון, משה                                             
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בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרים0192 אליהו בנימין11.11.2006בן אליהו בן

יהודה1009 רחל28.5.2007חיץ נתיב

מיכאל4832 יוספסון
צבי

מרים15.5.2007 יוספסון

סימון8962 מאץ
בארנט

מאץ הטי13.5.2004

אפולוניה22.1.2006רומנג ראובן7198 רומנג

בורנשטיין0163
אסתה

פאינה22.10.2005 זיסלין

אוסקר5744 סלע
יהודה

ורד סלע פרז18.12.2006

שלמה9024 יאיר3.4.2007דוד דוד

דוד8342 אברהם20.3.2005זילברשטין זילברשטן

אלקה8359 אברהם2.3.2000זילברשטין זילברשטן

צבי3478 זיימן טוביה25.3.2007זיימן

אברהם4881 רחל28.11.2006קריסטל קריסטל

עדה3486 זיימן טוביה12.1.2007זיימן

גולן שלום29.3.2004גולן סיני2027

תירם זהרה5.5.2007תירם יעקב1109

לזר7689 רעיסה5.2.2007קליונסקי ליפשיץ

משה5893 סמדגה סליקה11.7.2000סמדגה

חנוכו8717 יפה20.1.2007ישראילוב איזראילוב

טמה2823 נועם10.5.2007לאופר לאופר

שלמה0838 תבור לילך2.6.2007ארז

אמירה17.3.2006נינדוב יהודית4023 גוטויליג

שובל–זילברשטיין2961
תרצה

דוד11.4.2007 זילברשטיין

גורגיה2324 יאיר5.5.2007עבודי עבודי

אידה9567 רדובילסקי16.8.2004רדובילסקי
פלורידה

דוד8070 נילי3.5.2007חברוני סלגרו

לטיסיהקקון יוסף5815 קקון

אילנה10.5.2007גפני יצחק3482 גפני

ליזה5244 איפראימוב
לאה

סיבו22.2.2007 סוניה ואקנין

חיה5146 אלי17.4.2007מינזרסקי מינזרבסקי

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דוד5714 יעקב2.10.1983לובלסקי לובלסקי

רלה5722 יעקב29.1.2007לובלסקי לובלסקי

חיה0043 צבי16.5.1977הירט חיים הירט

שמעון5.7.2002יצחק סלחה3720 יצחק

יחזקאל3712 שמעון12.5.2007יצחק יצחק

אסתר8309 רפאל31.3.2007הולינגר הולינגר

נוחים7261 גלפמן
משה

חנה15.11.1993 גלפמן

קלבדיה29.10.2005לרנר רוזה4888 מילשטיין

בוריס4847 קלבדיה23.3.1998מילשטיין מילשטיין

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'

הראשי ישראל כ"ץ, המזכיר יהושע                              

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

יבגניה9117 חיה2.4.2007שבס רוזנפלד

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז

הראשי המזכיר                                             משה הלוי,

האזורי ברחובות הדין הרבני בית    
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

כתפי שלום24.8.1998כתפי אהרן6138

כתפי שלום8.3.2006כתפי מרים6146

יחיאל4.2.2007רדעי סמדר9901 רדעי

דפנה15.6.2007דרורי כוכבה8527 אזולאי

מנחם8404 שרה24.5.2007גליזר גליזר

מתוקה2125 לוי אלי24.1.2006לוי

עובדיה2117 לוי אלי9.9.1990לוי

דוד2026 מרדכי15.2.2007גרינבלט גרינבלט

שושנה5431 ציון16.5.2007רינדורף רינדורף בן

אילנה5669 הדסה פרץ20.9.2006רז רז

איסק0230 פירה6.7.2002ולרשטיין שפירו



3729 30.7.2007 התשס"ז, באב ט"ו ,5696 הפרסומים ילקוט

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מרים1838 תחיה23.5.2007ברילנט שוורצברט

יפה9098 וילנר ראובן21.3.2007וילנר

פרוק5171 אריק28.5.2007סעדתי סעדתי

שולמית9350 דמתי יגאל22.9.2006דמתי

אביאל22.3.2007שאקי שלמה9752 שאגי

יהודית8953 עומסי שמואל9.4.2007עומסי

רחל5587 בתיה18.3.2007שרפשטין ריינדורף

אברהם9195 יעקב10.6.2007הורונציק הורונציק

צפורה8716 יעקב18.10.1998הורונציק הורונציק

ראובן2832 חיה25.11.2006זולוטרב זולוטרב

מיכאל8993 יעקב10.11.2000לוי לוי

אסתר3114 יעקב12.2.2007לוי לוי

רחל1556 שבע18.4.2007דרוק בת גל

סמיון6047 חיה13.1.2007זולוטרב זולוטרב

יוסף4805 שרה20.12.2005ישראלי ישראלי

שי1541 זרמי בתיה6.6.2007זרמי

דורה1996 דב7.6.2007אונציק שמעון אונציג

(13 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ז

הראשי המזכיר                                       חנוך גרנביץ,

בטבריה  האזורי הרבני הדין בית  
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

נסים5163 עליזה10.5.2007טואיטו טואיטו

אוה5422 עישה מזרחי חי נחום10.3.2005מזרחי
יחיאל

יוסף9952 אסתא3.12.2006גלולה גלולה

יוסף4860 משה23.3.2007סגרון סגרון

משה16.9.2005יעיש ברכה0532 יעיש

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז

הראשי                                            שלמה דידי, המזכיר

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

ס"והראל ניסן1931 אלול הראל יצחקכ'

משה1310 ס"דיחזקאל חשון שלמהו' יחזקאל

רפאל9265 ס"זאלמקייס אדר דודי' אלמקייס

ס"הקרול דורה0859 כסלו אלכסנדרג' קרול

יעקב7401 ס"וחמו סיון עליזהד' הרוש

יוכבדי"ט אייר ס"זלביא יעקב8179 לביא

אבנרי"ט אלול ס"גכהן שרה8923 כהן

לב0213 הירש נ"טמרקו כסלו מרקוס פייגהו'

יעקב3739 ס"זמלר ניסן גולדהד' אסתר מלר

שמעון7810 ס"זכהן שבט מיכאלה' כהן
(19 ביוני 2007) בתמוז  התשס"ז ג'

הראשי                                       יצחק דהאן, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אוה5951 דמיטרי26.6.2005גופשטיין גופשטיין

פירה6041 דמיטרי3.6.2007בסובסקי גופשטיין

סול0022 רעשי מרים7.8.2006אטדגי

יעקב0014 רעשי מרים5.10.2001אטדגי

יעקב0251 חיחינאשוילי3.6.2007חיחינאשוילי
אתרי

אנה0111 לריסה22.5.2007סובולב קופצ'בסקי

עישה6928 לזר14.2.1996מרסיאנו מרסיאנו

גרשון5122 חנה25.5.2000אדלר אדלר

לאוניד0665 אלה6.5.2007חרקטר חרקטר

דוד0947 יורם12.6.2007מזרחי מזרחי

נטליה7472 גריצבסקי15.5.2007גריצבסקי
אלכסנדר

משה1972 סימי13.5.2007אלביליה אלביליה

יהושע9259 שני שבח18.5.2007שני
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

רייזליה8915 לידיה25.4.2006גולדנברג סרבריאני

ציון8714 נרגיס דניאל1.9.1996נרגיס

פירה5710 פיידרמן זינאידה30.5.2000גורבמן

בוריס5702 פיידרמן זינאידה5.12.2000גורבמן

יוסי11.4.2007פינטו אלברט4908 פינטו

סימי22.4.2007דנינו מסעוד0326 דנינו

(18 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ב'

הראשי                                      ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

רחימה3024 רפאל8.2.2006לוי לוי

ציון5037 אבוטבול
ז כליפא

דבורה5.4.2007 אבוטבול

דוד0254 רבקה25.6.2006אברהמי אברהמי

מריק13.6.2000רפאילוב אלכסנדר5330 רפאילוב

יוסף1504 שלמה9.9.2006ממן ממן

אסתר8185 הרוש ראובן27.3.2006בן הרוש בן

מרדכי8163 דוד28.3.2006אלקובי אלקובי

פנחס4131 עפרה6.11.1986לנדאו רוזנברג

פטר9181 אלכסנדר18.1.2007אפילמן אפלמן

רות7523 צביה יעקב13.5.2007ברויער ברויער

כהנא20.1.1989מילר ז'ק איזק0172 משה
מרדכי

קניזו עיישה6.12.2004קניזו אברהם3686

יעקב24.6.2006כהן דוד8916 כהן

יוסף1296 לוגסי שמעון22.4.2005לוגסי

זבדיו2746 רבאייב דניאלי25.5.2007רבאייב

צפורה5328 דוד20.4.2007חידריאן חידריאן

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'

הראשי                                    אברהם פרץ, המזכיר

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אגרון–אגראנוב3289
ואדים

אריאל30.5.2007 אגרון–אגראנוב

משה8397 דוד25.2.2007חגיאג חגיאל

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'

הראשי                                       צבי מוראד, המזכיר

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

בע"מ  פורטל  דוקטורס
(51-295102-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמואל נמרוד עו"ד במשרדי ,18.00 בשעה ,7.9.2007 תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,19 ערב, רח' בית שאן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ערב, שמואל נמרוד

בע"מ אינטרנשיונל אירו-סנטר
(51-220701-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברח' שלמה אצל המפרקת, ,12.00 בשעה ,9.9.2007 תתכנס ביום
המראה של המפרקת, סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,78 המלך
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת אלעזרי, דורית

בע"מ ניהול א.ר. נרום
(51-292768-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חנם שרון עו"ד במשרד ,9.00 בשעה ,16.9.2007 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,13 תובל רח' ושות',
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החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רוזנברג, אלון

בע"מ מפעלים שווי והערכת ייזום חברת א.מ
(51-195563-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חוגלה רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,18.9.2007 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח הגשת לשם באר שבע, ,11
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נוילנדר, יחזקאל

מתקדמות בע"מ רתוך וולטק טכנולוגיות
(51-173804-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חוגלה רח' החברה, במשרדי ,12.30 בשעה ,18.9.2007 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח הגשת לשם באר שבע, ,11
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נוילנדר, יחזקאל

בע"מ נתניה רכב פחחות ברק עודד
(51-139772-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמואל של עו"ד במשרדו ,15.00 בשעה ,17.9.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,12 פנקס רח'  גלנץ, 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שמואל גלנץ,

בע"מ טרגנו יהלומי
(51-132656-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמואל של עו"ד במשרדו ,15.00 בשעה ,17.9.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,12 פנקס רח'  גלנץ, 

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

מפרק עו"ד, שמואל גלנץ,

בע"מ חברה לעבודות עפר צמ"ה
(51-060919-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,16.12.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של מעלות, לשם הגשת דוח סופי ,110/2 הארזים רח' החברה,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק יעקב מרק,

- חברה לנאמנות ולניהול בע"מ  דגן
(51-025076-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

נמסרתבזההודעהבהתאםלסעיף338 לפקודתהחברות[נוסח 
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
עברון ושות', המבורגר במשרד עו"ד ,10.00 בשעה ,27.8.2007 ביום
המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4 ברקוביץ רח'
וכדי החברה,  בנכסי נעשה ומה  הפירוק  התנהל כיצד המראה 

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

דניאל עטרה       צילה פפג'ורג'יו

מ פ ר ק י ם    

בע"מ ישראל סיליקוניקס
(51-285243-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רמת ,16 ברח' אגמון ,10.00 בשעה ,30.8.2007 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אפעל,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, ביאדגלין, דבורה

בע"מ בחינוך חדשניות יוזמות
(51-297929-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רוטשילד המפרק, רח' אצל ,10.00 בשעה ,11.9.2007 תתכנס ביום
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כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם אונו, קרית ,22
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אלדד מרק,

בע"מ נדל"ן א.ב.
(51-112854-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרצוג רח' המפרקת, אצל ,17.00 בשעה ,25.9.2007 ג', ביום תתכנס
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם אביב, תל ,10
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת בן–נון, אביבה

בע"מ שיווק ארימים
(51-163812-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, אצל ,17.00 בשעה ,24.9.2007 ב', ביום תתכנס
המראה של המפרקת, סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,10 הרצוג
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת בן–נון, אביבה

בע"מ אחזקות דגן
(51-127563-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אביב תל ,14 חרוצים יד ברח' ,10.00 בשעה ,3.9.2007 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,67778
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, שי, מאיר

בע"מ שבע באר ופיתוח הנדסה ב.ס.ר.
(51-228999-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מנחם רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,2.10.2007 תתכנס ביום

המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,21 בגין, קומה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ א') פילדלפיה (סדרה ב.ס.ר.
(51-365317-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מנחם רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,2.10.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,21 קומה ,7 בגין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ (2002) והשקעות פיתוח הנדסה ב.ס.ר.
(51-327105-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מנחם רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,2.10.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,21 קומה ,7 בגין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ פרויקטים חן כוכב
(51-324748-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,2.10.2007 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,21 קומה ,7 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

אביב בע"מ מנהטן בתל
(51-363309-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברח' המפרקת, במשרדי ,11.00 בשעה ,2.10.2007 ביום תתכנס 
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המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,21 קומה בגין, מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ  פיננסיים - שירותים ערכים
(51-288248-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נתן בן ארדינסט, עו"ד אצל ,9.30 בשעה ,18.9.2007 תתכנס ביום
תל אביב, לשם ,4 ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזיאון, ממגדל ושות',
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

בע"מ (2000) והשקעות חיתום - ערכים
(51-288250-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נתן בן ארדינסט, עו"ד אצל ,9.30 בשעה ,18.9.2007 תתכנס ביום
תל אביב, לשם ,4 ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזיאון, ממגדל ושות',
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

בע"מ ברנקו ב.ב.
(51-332172-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,54 גוריון שד' בן ברח' ,9.00 בשעה ,25.9.2007 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק בודמינסקי, ברנקו

בע"מ וצנרת תשתית ניר יובל
(51-226061-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' סרי, אלון עו"ד במשרד ,8.30 בשעה ,19.9.2007 תתכנס ביום

המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם חולון, ,39 סוקולוב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ליפמן, מנשה ציון

בע"מ השן לב
(51-127669-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
צניפים רח' וולף, דוד אצל ,10.00 בשעה ,17.9.2007 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  מיתר, ,12
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק וולף, דוד

בע"מ נכסים והשקעות קוה גור
(51-280672-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,29.8.2007 תתכנס ביום
רמות ,4 החצב סמטת רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת השבים, לשם
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק יצחק גור,

בע"מ גילנור
(51-268654-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' עו"ד גלעד שילה, אצל ,17.30 בשעה ,17.9.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם שוהם, ,147 לכיש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אפשטיין, גיל

בע"מ ישראל סי.די.אף.
(51-249219-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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רח' עו"ד גלעד שילה, אצל ,17.00 בשעה ,17.9.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם שוהם, ,147 לכיש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ברזלי, אבנר

בע"מ ואמנון פרייז נכסים אורי
(51-224314-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון ביטול החלטה על הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  28.6.2007 נתקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ותחזיר מרצון הפירוק הליכי  את תבטל  החברה כי מיוחדת

וענין. לכל דבר חברה פעילה להיות

אורי פרייז אמנון פרייז         

              מ פ ר ק י ם

א.ק.א אופטיקה בע"מ
(51-300711-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון ביטול החלטה על הודעה על

של מן המנין כללית שלא באסיפה בזה הודעה, כי נמסרת
של החלטה נתקבלה ,25.6.007 ביום שנועדה ונתכנסה החברה,

מרצון. להביא לפירוקה בה מכוונתה לחזור החברה

לחזור וברצונה לנושים חובותיה את הסדירה החברה
בהתאם עסקיה  את ולנהל  להמשיך כדי "פעילה",  לסטטוס 

למטרותיה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, עברון, שלום

בע"מ (1998) מייקאפ שרליין
(51-261457-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.6.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' איזרדל, יניב  עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,67443 אביב תל ,65 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, איזרדל, יניב

1992 בע"מ  סחר (י.ל.נ.) הדרים
(51-173371-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,11.7.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,131 איש חזון בל, מרח' שאול עו"ד את מרצון ולמנות החברה את

החברה. למפרק ,052-2891639 נייד ,03-6774375 טל' גן, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בז, שאול

בע"מ ובטחון תנועה פיק
(51-317366-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.7.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז נתי פריד, את רו"ח ולמנות החברה מרצון לפרק את החלטה
בית עוז, ,14 הלל אבא רח' משמורת, מגדלאור אצל ,57695025

החברה. למפרק גן, רמת ,11 קומה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, פריד, נתי

בע"מ מזון תעשיות עסיס
(51-115056-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אבן–להב, דליה ד"ר עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,65784 אביב תל ,45 רוטשילד משד'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, אבן–להב, דליה ד"ר
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בע"מ ג'ורי צמד מוסך
(51-349245-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,217 רש"י מרח' ג'ורי, משה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק מלאכי, קרית

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ג'ורי, משה

בע"מ אס השקעות ודין שלמה
(51-221478-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,57750374 אס, ת"ז את שלמה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,6 פעמוני יוסף מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אס, שלמה

בע"מ דינתום
(51-078833-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,57750374 אס, ת"ז את שלמה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,6 פעמוני יוסף מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אס, שלמה

בע"מ (החזקות) מוסידן
(51-125454-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,57750374 אס, ת"ז את שלמה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,6 פעמוני יוסף מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אס, שלמה

בע"מ אור גנים משתלות
(51-313431-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אבא ויקטור, אורן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,19 הלל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ויקטור, אורן

צעצועים בע"מ ושיווק לי יבוא שי
(51-125305-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,62958533 טובלי, ת"ז שאול מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק רמלה, ,15 החבצלת מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

שאול טובל
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בע"מ השקעות חושן
(51-073011-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שקד, קובי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שקד, קובי

בע"מ השקעות דגן אריה
(51-330342-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שקד, קובי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שקד, קובי

בע"מ לבטוח סוכנות כללים מבטחים
(51-019274-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ישראלסקי, מנחם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,76 שנקין

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ישראלסקי, מנחם

1983 בע"מ  (נכסים) זכריה דרוקר
(51-100559-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מיכוביץ, שמואל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,1 הפלך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מיכוביץ, שמואל

בע"מ ושירותים השקעות ל.י.א.ר.
(51-251181-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברקת, שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,30 שרת משה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שלמה ברקת,

בע"מ (1990) שירותים ל.י.א.ר.
(51-150845-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברקת, שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,30 שרת משה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שלמה ברקת,
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בע"מ רלג'נס
(51-283703-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.7.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
גנור, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
אבידור  רו"ח 03-6853685 ואת תל אביב, טל' ,21 הארבעה מרח'
למפרקי ,03-5669669 תל אביב, טל' ,31 מונטיפיורי מרח' אבני,

החברה.

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

עו"ד רו"ח שי גנור, אבידור אבני,   

י ם ק ר פ מ  

בע"מ אינגליש איזי
(51-191315-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקות ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56619539 שטיין, ת"ז נורית את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,67613695 ת"ז לייבוביץ, בלה ואת נתניה, ,32 יהודה בן מרח'

החברה. למפרקות נתניה, ,12 מרח' קדש

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

המפרקות הנ"ל. למען הודעה זו,

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

לייבוביץ שטיין    בלה           נורית

   מ פ ר ק ו ת

אודין אש בע"מ
(51-211396-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רעות ,1714 אש, ת"ד את יוסף ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,71908

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אש, יוסף

בע"מ טרטנר עקיבא ד"ר
(51-330981-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ספיר, מרח' טרטנר, מרים ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,09-7921490 טל' קדומים,

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת טרטנר, מרים

יסודות בע"מ המכון לבקרת
(51-164203-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יעקב,  יאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק גן, רמת ,6 רש"י מרח' ,056380751

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יאיר יעקב,

כלנית יצחק בע"מ
(51-035632-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פלדמן, אהוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,13 בלפור

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, פלדמן, אהוד

 Pamot Israel - CBD Holdings (1997) Ltd

בע"מ (1997) אחזקות סי.בי.די. ישראל פמוט
(51-254855-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מישאל מרח' ריב"א, מאיר ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,4

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ריב"א, מאיר

בע"מ (1987) ואחזקה קבלנות עבודות 1 דיזל
(51-114594-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים  שכל 1.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
יורם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק ציונה, נס ,27 רמז מרח' ,01554450 ת"ז אלבר,

מפרק יורם אלבר,

מס בע"מ להחזרי המשיב חברה
(51-284835-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  לאחר  8.7.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק תקוה, פתח ,7 ברקוביץ' מרח' ,43774033 נתן, ת"ז יעקב בן

החברה.

מפרק נתן, בן יעקב

- סיבי זכוכית בע"מ  פז
(51-188411-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים  שכל 3.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
את מרדכי ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק חולון, ,31 רבינוביץ מרח' ,10570398 ת"ז פז,

מפרק פז, מרדכי

בע"מ מבנים פיקס י.ל.
(51-298719-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ויתרו  החברים שכל 3.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
התקבלה  מראש, 21 ימים של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על
ת"ז קריאף, לימור את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת אביב, תל ,52 גבירול אבן מרח' ,28704179

מפרקת לימור קריאף,

בע"מ חניון ב.ד.
(51-258905-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,6.6.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 
דדון, מרח' יצחק ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרק דגן, בית ,54 טרומפלדור

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק יצחק דדון,

דין עורכי צבי לוינסון את מיור בן רון
(51-333197-5 (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
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,6 גוריון בן בשד' ,12.00 בשעה ,6.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, דרור,                                                גיל

אחזקות בע"מ חיים אדר
(51-348519-3 (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 רח' המפרק, אצל ,10.30 בשעה ,3.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2 האוזנר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                חיים אדר,

1990 בע"מ  ביליצה הובלות
(51-144869-8 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, לשם הגשת דוח סופי של לוד, ,2 ירושלים שד' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                  ביליצה שפרינצה,

בע"מ ואלקטרוניקה חשמלי טריידינג קנדי
(51-164453-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,76 לה גרדיה החברה, רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אתחיקי,                                                אברהם

בע"מ עיסקי מידע שלדג
(51-306411-3 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת לשם רמת השרון, ,12 שרף רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של

של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,
החברה.

מפרק עקרון,                                                איריס

בע"מ עולמי ייבוא א.ל.
(51-381502-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח  הגשת  לשם  נתניה,  ,715 הפורצים רח' החברה,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק בוכניק,                                                אמיר

בע"מ  ישראל - אי.טי.סי. א.ב.מ.
(51-237611-2 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,49517 פתח תקוה ,16 הלפיד רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שמעון,                                                קרן

בע"מ סחר כללי קאר לב
(51-337229-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,17.9.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם ,18000 עפולה ,10 החברה, רח' הנשיא
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק פואד,                                                נחום

גלריה אופאל בע"מ
(51-284536-3 (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
אברמוביץ- עו"ד במשרדי ,9.30 בשעה ,20.9.2007 תתכנס ביום
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,65 אלון יגאל רח' ושות', איזרדל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי



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

מפרקת עו"ד, בכור, קארן

בע"מ ארגוסמובייל
(51-380576-2 (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
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,23.9.2007 א', ביום תתכנס
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4 רקאנטי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק דורון,                                                מאיר

בע"מ  איכות - תשתיות תשאב
(51-157135-8 (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
כרמל חברה, במשרדי ,18.00 בשעה ,24.9.2007 א', ביום תתכנס
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ביאליק, קרית נופית, ,63
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת הבר,                                                עדינה

בע"מ (1991) לביטוח סוכנות מורל
(51-163070-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,24.9.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,23 הנביאים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת לשם,                                                רות

דאוד בע"מ זוהיר את
(51-252972-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,24.9.2007 א', ביום תתכנס
של סופי דוח הגשת לשם ,16000 נצרת ,2108 ת"ד השישי, פאולוס
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק זוהיר,                                                ערשיל

בע"מ חקלאי שיווק חורי
(51-215870-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,24.9.2007 א', ביום תתכנס
של סופי דוח הגשת לשם ,16000 נצרת ,2108 ת"ד השישי, פאולוס
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק דאוד,                                                חורי

בקיבוץ דעת שירותי הארץ דיני להפצת העמותה
חיים חפץ

(58-001325-8 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
העמותה פירוק על הודעה

העמותה של הכללית באסיפה כי הודעה בזה נמסרת
של מרצון פירוק על הוחלט ,25.3.2007 הנ"ל, שהתכנסה ביום
מרח' החשמונאים מימוני, איתן עו"ד של ועל מינויו העמותה

למפרק העמותה. ,03-5629911 טל' ,67133 אביב תל ,100

הרשומה הכתובת לפי למפרק, להגיש העמותה נושי כל על
זו. הודעה פרסום מיום ימים 21 תביעותיהם בתוך לעיל, את

מפרק עו"ד, מימוני, איתן

ברוקנטל הלל הרב ע"ש תורניים מוסדות
(58-011598-8 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
העמותה פירוק על הודעה

העמותה של הכללית באסיפה כי הודעה בזה נמסרת
של מרצון פירוק על הוחלט ,12.3.2007 הנ"ל, שהתכנסה ביום
מרח' החשמונאים מימוני, איתן עו"ד של ועל מינויו העמותה

למפרק העמותה. ,03-5629911 טל' ,67133 אביב תל ,100

הרשומה הכתובת לפי למפרק, להגיש העמותה נושי כל על
זו. הודעה פרסום מיום ימים 21 תביעותיהם בתוך לעיל, את

מפרק עו"ד, מימוני, איתן

השואה להשבת זכויות נגזלות מיתומי  הארגון
נידרלנד יוצאי

(58-045553-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
העמותה פירוק על הודעה

העמותה של הכללית באסיפה כי הודעה בזה נמסרת
של  מרצון על פירוק הוחלט ,18.6.2007 הנ"ל, שהתכנסה ביום
,33 מוריה שד'  באום,  רויטל עו"ד של מינויה ועל  העמותה 

העמותה. למפרקת ,34575 חיפה

הרשומה הכתובת לפי למפרק, להגיש העמותה נושי כל על
זו. הודעה פרסום מיום ימים 21 תביעותיהם בתוך לעיל, את

מפרקת עו"ד, באום, רויטל
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