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המדינה את גבולות המדינה יציאת נשיא על הודעה
שובו ועל

המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

מו־ אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(ב) לסעיף בהתאם
כ"ב ביום המדינה גבולות את המדינה נשיא יציאת על דיע
באלול שובו ביום כ"ו ועל (5 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול

(9 בספטמבר 2007). התשס"ז

(11 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ח
 (3—1300 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

הוועדה המייעצתלבטיחותגרעינית הודעהבדברמינוי
(בניה והפעלה ושירותים מצרכים על צו הפיקוח  לפי

התשל"ה-1974 גרעיני), כור של

מצרכים על  הפיקוח לצו  2(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשל"ה-11974, גרעיני), כור של והפעלה (בניה ושירותים
המייעצת לוועדה ומרכז חברים תשעה מיניתי כי מודיע אני

גרעינית: לבטיחות

ראש יושב - קמיל צבי אינג'

אורן גיורא

אורן מאיר ד"ר

ברטוב יוסף ד"ר

וייס שמואל פרופ'

פרופ' יהודה ייבין

כהנא אוריאל אינג'

ענב אמנון אינג'

פרופ' נפתלי שפריר

הוועדה - מרכז דוכן שאול

(1 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול י"ח מיום המינוי תוקף
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט בטבת ד' יום עד

ו' מיום גרעינית לבטיחות המייעצת הוועדה חברי מינוי
בטל. - (4 במאי 2006) התשס"ו באייר

(30 באוגוסט 2007) התשס"ז באלול ט"ז
 (3—958 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

.280 עמ' התשל"ה, 1  ק"ת

המשרות הוספת משרה לרשימת על הודעה
לחוק שבתוספת

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

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
בנגב הבדואית ההתיישבות להסדרת הרשות מנהל משרת את

לחוק. המשרות שבתוספת לרשימת

(18 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח י'
 (3—1173 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

שלא תחול עליה משרה  הודעה בדבר קביעת
מכרז חובת

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת פטור הממשלה קבעה המדינה, שירות

להסדרת  הרשות מנהל למשרת לחוק,  19 בסעיף הקבועה 
בוועדה ייבחר שהמועמד בתנאי בנגב, הבדואית התיישבות
בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים, לאיתור

345 מיום 14 בספטמבר 1994 ומס' 2541 מיום 24  מס' הממשלה
למינוי תנאים בדבר  בהודעה שפורסמו  כפי ,2002 בספטמבר

להלן: לאמור ובכפוף פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות

חברים חמישה בת ועדה ידי על תידון זו למשרה מועמדות
כדלקמן: שהרכבה

יושב והשיכון או נציגו - הבינוי המנהל הכללי של משרד -
ראש;

או נציגו; המדינה נציב שירות -

ידי על שימונה הבדואים, חקר בתחום בכיר, אקדמיה איש -
של הכללי המנהל עם בהתייעצות המדינה שירות נציב

והשיכון; הבינוי משרד

השירות מקרב שימונה  לממשלה  המשפטי  היועץ  נציג -
הממשלתי; המשפטי

הבדואי, המגזר בתחום ומומחיות ידע בעל ציבור, נציג -
בהסכמת והשיכון הבינוי משרד של הכללי המנהל שימנה

המדינה. שירות נציב

(18 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח י'
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2  י"פ

דיינים מינוי על הודעה
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

התשט"ו- הדיינים, לחוק 24 לסעיף בהתאם מודיע אני
סעיף  לפי סמכותו בתוקף המדינה שנשיא החוק), - 11955 (להלן
את (20 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי ח' ביום מינה לחוק, 5

הגדול: הרבני הדין בבית דיינים לכהונת מטה הרשומים

אלגרבלי ציון הרב

בוארון ציון הרב

חשאי מנחם הרב

(20 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ח'
 (3—403 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

ראש הוועדה למינוי דיינים __________   יושב
.68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

אצילת סמכות
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי סדר הדין לחוק 231(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  אני אוצל - החוק), התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח

__________
.329 עמ' התשס"ד, ;43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח
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למי  לחוק  231(א)  בסעיף כאמור  משפט הליכי  לעכב סמכותי 
עבירה, כל - לעניין לממשלה ליועץ המשפטי למשנה שמונה
התחום לעיכובי למנהל שמונה המדינה ולפרקליט מפרקליטות
המוגשים חטא  או עוון  בעבירות אישומים לעניין   - הליכים

לחוק. 12(א)(2) בסעיף כאמור תובע בידי

פרסומה. עם זו אצילה של תוקפה

בי"פ שפורסמה  סמכות אצילת במקום באה זו אצילה 
.954 עמ' התשס"ה,

(20 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ח'
 (3—1423 (חמ

מזוז מני  
היועץ המשפטי לממשלה      

היתרים למתן הוועדה ראש ליושב מקום ממלא מינוי
שרים וסגני של שרים עניינים למניעת ניגוד כללים לפי

ניגוד למניעת לכללים 18(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
יצחק השופט  את ממנה אני  שרים1, וסגני שרים  של  עניינים
למתן הוועדה ראש ליושב  מקום  לממלא  (דימו'),  אליאסוף
יום עד (9 בספטמבר 2007), התשס"ז באלול כ"ו מיום היתרים,

(31 בדצמבר 2007). בטבת התשס"ח כ"ב

(9 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ו
 (3—1238 (חמ

לינדנשטראוס מיכה  
מבקר המדינה             __________

.1136 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

המרכזי של לשכת הוועד חברי הודעה על בחירת
בישראל הדין עורכי

למוסדות הלשכה), הדין (בחירות עורכי כללי לשכת לפי
התשמ"ב-1982

(בחירות הדין עורכי לשכת לכללי 50ה(ג) לסעיף בהתאם
בישיבת כי מודיעה אני התשמ"ב-11982, הלשכה),  למוסדות 
כ"א ביום עורכי הדין שנערכה של לשכת  הארצית המועצה
לכללים   50 סעיף לפי ,(2007 בספטמבר   4) התשס"ז באלול
של המרכזי הוועד לחברי שלהלן הדין עורכי נבחרו האמורים,

הדין: עורכי לשכת

זהות      שם מס'

רון גינזבורג 050688605גזית

063826747אור חן דוד

אילן 022213631בומבך

ציון 055616932בר–אל

אהוד 051631802בר–עם

צבי 051811586פירון

סיגל רכטמן 056648694שלימוף

יראון 052240876פסטינגר

משה 008409476וינברג

אבישי 000133744ספיר

059336008לוטפי מוחמד

__________
.732 עמ' התשס"ג, ;1486 עמ' התשמ"ב, 1  ק"ת

הדין, עורכי לשכת לחוק 11(ב)(2)(א) לסעיף בהתאם
בוועד לחברים שלהלן  הדין עורכי  נבחרו התשכ"א-21961,

הדין: עורכי לשכת של המרכזי

זהות    שם מס'

057026163דאוד פהים

חוה מרצקי 024338733קלמפרר

יוסף 000076935תוסיה-כהן

אפרים 024011850נוה

050915172חלבי נזיה

 (3—1591 (חמ
שפיר לינדה  

של הכללית המנהלת
לשכת עורכי הדין בישראל    

__________
.284 עמ' התשס"ג, ;178 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

רישיון לבעלי הוראות מתן על הודעה תיקון
בשיווק השקעות השקעות, בייעוץ העיסוק חוק הסדרת לפי

השקעות, התשנ"ה-1995 ובניהול תיקי

בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק 28(ג)(1) סעיף מודיע לפי אני
השקעות, התשנ"ה- תיקי ובניהול השקעות השקעות, בשיווק
רישיון לבעלי ההוראות של תחילתן את דחתה הרשות כי ,11995
השירות התאמת הלקוח, של והנחיותיו צרכיו לבירור בקשר
על בהודעה ולפיכך הפרטים, ורישום  אלו והנחיות לצרכים
התשס"ח בחשוון "כ' במקום רישיון2, לבעלי הוראות  מתן
(1 בינואר 2008)" התשס"ח בטבת "כ"ג יבוא (1 בנובמבר 2007)"

(25 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ג

 (3—2688 (חמ
משה טרי  

יושב ראש רשות ניירות ערך     __________
.840 עמ' התשס"ה, ;416 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

.(2596) 1756 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

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

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

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

עמקה; מושב .1

עמקה. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(7 באוקטובר 2007) התשס"ח בתשרי כ"ה

 (3—126 (חמ
חיימוביץ משה  

מנהל השירותים הווטרינריים   __________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.4139 עמ' התשס"ז, 1  י"פ
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בתו–תקן לסמן מצרכים מחיקת היתרים על הודעה

התשמ"ב-1982 השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים תקנות לפי

התקנים, לחוק  11(ב) לסעיף ובהתאם התשמ"ב-11982, השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים לתקנות 14(ג) לתקנה בהתאם
נמחקו האמורים וההיתרים בתו–תקן לסמן מצרכים להלן, ההיתרים, המפורטים של תוקפם בוטל כי מודיעה אני התשי"ג-21953,

ההיתרים: מרשימת

ההיתרהיצרן המצרךמספר

בונים בטון16325אבן עשויים קיר בלוקי בלוקים:

תרמי משופר16327 עשויים בטון בעלי בידוד בלוקי קיר

וחימום בע"מ מרכזית7340אורן ציוד להסקה רדיאטורים

ושיווק בע"מ ניהול וטיהור:38786א.א. שפיר סינון - ביתי לשימוש שתייה במי לטיפול מערכות
הפוכה אוסמוזה מערכות

טל מעליות בע"מ משא1515אלקטרה ומעליות נוסעים מעליות

בע"מ וולקן יציקה רכב1321בתי כלי לאזורים של ומכסים לתאי בקרה לפתחי ניקוז מכסים
בקרת איכות סימון, טיפוס, בדיקות תכן, דרישות - והולכי רגל

ברזל מיצקת -

רכב19482 כלי לאזורים של ומכסים לתאי בקרה לפתחי ניקוז מכסים
בקרת איכות סימון, טיפוס, בדיקות תכן, דרישות - והולכי רגל

ברזל מיצקת -

רכב37126 כלי לאזורים של ומכסים לתאי בקרה לפתחי ניקוז מכסים
בקרת איכות סימון, טיפוס, בדיקות תכן, דרישות - והולכי רגל

ברזל מיצקת -

רכב38734 כלי לאזורים של ומכסים לתאי בקרה לפתחי ניקוז מכסים
בקרת איכות סימון, טיפוס, בדיקות תכן, דרישות - והולכי רגל

מבטון -

פלסטיק בע"מ למערכות22660גולן מוצרי מפלסטיק נחושת לצנרת לחץ מסגסוגת אבזרים
לחיצה בעלי אום הצמדה אבזרי להספקת מים קרים וחמים:

(MG - (מולטיגול מתוברגת

לתריסי גלילה14179דנטק פלסט בע"מ כלורי רפפות פוליויניל

הזזה14342 לתריסי כלורי פוליויניל רפפות

בע"מ הנדסה חד–כיווני623הופ שסתום עם משולב בטיחות ושסתום בטיחות שסתום

כיווני1457 חד שסתום מים: לקווי נחושת מסגסוגת שסתום

סין World Excel LTD31206מים מחממי להפעלת מדרגות, חדרי לתאורת זמן קוצבי
אוויר ומזגני חשמליים

בע"מ גומי למוצרי ביח"ר לנקזים773טכנוגום מים, להספקת צינורות לקווי מגומי אטימה טבעות
ביתיים לשפכים קשיח מפי.וי.סי לצינורות ולביוב,

בע"מ פלדות מצולעים2035יהודה מוטות בטון: לזיון פלדה

לחימום חדרים18081י.ל. שיא בע"מ תנורי חשמל

דרישות40638 דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטיחות
דומים ומכשירים חימום למכשירי מיוחדות

חשמל20223יקיר תעשיות בע"מ חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמיתקני מפסקים
דומים קבועים

.1591 עמ' התשמ"ב, 1 ק"ת

.34 עמ' התשל"ט, ;30 עמ' התשי"ג, 2 ס"ח
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ההיתרהיצרן המצרךמספר

בע"מ לבטון35524כימוקריט כימיים מוספים

בע"מ (1993) שטראוס משאיות משא11039לוי לרכב מרכבים

ולנתמכים13979 לגרורים רכב להובלת מטענים לכלי צידי הגנה התקן

אחורי13980 רכבי תת הגנה התקן

כולל7418מסגרית נחמיאס מערבלי בטון, והתקנת פתוחים לרכב משא: מרכבים
התקנת מנעולי הצמדה

תת רכבי7474 התקן הגנה

בע"מ ומראות זכוכית תעשיות אלומיניום40111מרס חלונות חלונות:

פנימיים40112 ביטחון מותקנים באתר: חלונות ותריסים חלונות
מוגנים במרחבים

ביתי: דרישות בטיחות40251משכל בע"מ החתלה לשימוש יחידות החתלה: יחידות

בע"מ ואלקטרוניקה חשמל תעשיות הגנה36930נבו וציוד מדידה ממסרי חשמליים: ממסרים

איכות פונקציונליות25250סולמות מידות טיפוסים, מונחים, סולמות:

וסימון39538 בדיקות דרישות, סולמות:

אלומיניום22313סופר פרופיל בע"מ חלונות חלונות:

בע"מ ונגררים מוסכים לרכב7265עגם ונתמכים גרורים

לרכב7272 ונתמכים גרורים

תת רכבי7487 התקן הגנה

ולנתמכים16948 לגרורים מטענים להובלת רכב לכלי צדי הגנה התקן

בע"מ תעשיות הבאים38042פוליוואק פלסטיק, העשויים ומרכיביהם ומוצרים פלסטיק חומרי
עם מזון ומשקאות במגע

גרמניה Conodmy AG26139דרישות - טבעי גומי מלטקס כובעונים (קונדומים): כובעונים
בדיקה ושיטות

דרישות41343שילב בע"מ ביתי: מתקפלות לתינוקות לשימוש ומיטות מיטות
Javor PLC בטיחות - ייצור

תעשיות שפי, את אמי"ט - זאביק שפי
חימום גופי

מים36562 מכשירים לחימום נוזלים: חשמל לחימום מכשירי
ולהרתחתם

טובלני36563 לא - חשמל למכשירי חליפיים חימום גופי

טובלני36621 - חשמל למכשירי חליפיים חימום גופי

אלום - בע"מ חן א.מ. אלומיניום תעשיות
חן

אלומיניום27315 חלונות חלונות:

שהרבני אחים - כפר–סבא מתכת תעשיות
בע"מ (1980)

לדירות מגורים11002 בכניסה מערכות הגנה

בע"מ אלוני ח. אבן776תשלובת מפלחי או מטרצו רצפה אריחי

מדרגות7449 לציפוי לוחות

מוצרי בטון טרומיים לריצוף: אבני ריצוף15488

אריחי ריצוף15489 לריצוף: טרומיים מוצרי בטון

(15 באוגוסט 2007) באלול התשס"ז א'
 (3-290 (חמ

זיוה פתיר   
הישראלי התקנים מכון של הכללית המנהלת
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בתו–תקן מצרכים לסמן היתרים רשימת

התשמ"ב-1982 השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים תקנות לפי

מצ־ לסמן ההיתרים רשימת בזה מתפרסמת התשמ"ב-11982, השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים לתקנות 13(ג) לתקנה בהתאם
התשי"ג-21953: התקנים, לחוק 11(ב) סעיף לפי סמכותו בתוקף הישראלי, התקנים מכון שנתן בתו–תקן, רכים

מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

בע"מ17.1.200742178 פלס מראשאירלנד מוכנה תערובת פנימי: לשימוש גבס טיח
ממוכנת להשמה

בע"מ17.1.200741812 איכות בניית - עדן מבטון טרוםד. ומערכות אלמנטים חוקת הבטון:

בע"מ17.1.200740630 משחק מתקני ושיטותדמיון נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
למגלשות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740631 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
תלויות לנדנדות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740672 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
לסחרחרות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740673 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ומתקני נענוע

בע"מ17.1.200742578 כולם מעל מתקנים לנד ושיטותהיי כלליות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
בדיקה

ושיטות17.1.200742579 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
לסחרחרות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200742580 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
ולמתקני נענוע מאזניים לנדנדות בדיקה נוספות

בע"מ17.1.200741924 לבטוןכימוקריט לבטון ולדיס: מוספים מוספים

בע"מ17.1.200740633 פסגות ושיטותמתקני כלליות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
בדיקה

ושיטות17.1.200740634 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
תלויות לנדנדות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740676 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
לסחרחרות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740677 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
ולמתקני נענוע מאזניים לנדנדות בדיקה נוספות

בולגריה17.1.200742602 Naiden Kirovb JSC - קירוב דומים:ניידן ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

לשימוש ביתי17.1.200742603 נמוך מתח למעגלי התקני חיבור
כלליות דרישות דומים: ולשימושים

גגותפזקר בע"מ17.1.200742044 לאיטום אקרילי בסיס על גמישים ציפויים
מימי בתווך נוזלית כמערכת המושמים

אשפלרז הנדסה בע"מ17.1.200742586 דלתות דלתות עשן: אש ומכללי דלתות מכללי
סובבות

.1591 עמ' התשמ"ב, 1 ק"ת

.30 עמ' התשי"ג, 2 ס"ח
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מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

בע"מ17.1.200740709 1987 קדימה ושיטותפיברן כלליות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
בדיקה

ושיטות17.1.200740710 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
לנדנדות נוספות בדיקה

ושיטות17.1.200740714 נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
ולמתקני נענוע לנדנדות בדיקה נוספות

בע"מ14.2.200740815 במביפלסט בע"מ מבודדים,בניאס ולמוליכים לכבלים ואבזריהם מובלים
ותקשורת: חשמל קווי של תת–קרקעיות להתקנות

ואבזריהם מקשית דופן בעלי פוליאתילן מובלי

בע"מ14.2.200739279 שתיה מוצרי - סינוןגל–על לשימוש ביתי שתייה מערכות לטיפול במי
הפוכה אוסמוזה למעט מערכות מערכות, וטיהור:

בע"מ14.2.200742107 כימיים וחומרים חומצהדשנים לשתייה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים
גופרתית

(מוניטור)14.2.200714184 מעליות משא חשמליותמשיק ומעליות נוסעים מעליות: מעליות

הידרוליות14.2.200742779 משא נוסעים ומעליות מעליות מעליות:

בע"מ14.2.200716313 (1992) מעליות הנדסת הידרוליותעל–רד משא נוסעים ומעליות מעליות מעליות:

14.2.200739917 Turk Pirelli Kablo Ve Sistemleri - פירלי
טורקיה A.S

למתח משוחל מבודדים בדיאלקטרן מקשי כוח כבלי
ק"ו עד 30 מ–1 ק"ו נקוב

סין14.2.200740540 Zhong Shan Aoli Electrical Co. LTD:דומים ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

הברית14.2.200740220 ארצות Inter Power Corporation:דומים ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–שקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

צרפת14.2.200741801 Team - Tex Sasברכב מנועי לילדים התקני ריסון

14.2.200741714 Zhongshan Guzhen Hongli Cable &
Appliance Factory

סין

דומים: ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

בע"מ17.2.200742799 מיוחדותטכנולייט דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי
חילופים בזרם המוזנים אלקטרוניים לנטלים

פלואורניות לשפורפרות והמיועדים

מכלוף28.2.200741425 קירבלוק בלוקי בטון: בלוקי

בע"מ14.3.200742932 (1987) מהנדסים עד גומחהאור מנורות מנורות:

בע"מ14.3.200739467 דילאור דומים:א. ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

דומים:14.3.200742920 ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

בע"מ14.3.200737152 (1995) ומיגון ייצור אש בכימיקלים רטוביםלהבות אש: כיבוי מערכות כיבוי

14.3.200741336 Viko Elektrik Ve Elektronik Endustrisi
טורקיה San. Ve Tic

דומים: ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -
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מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

ובמתקני14.3.200741337 מגורים בבתי לשימוש חשמליים מפסקים
דומים קבועים חשמל

14.3.200741713 Shanghai Yusheng Enterprise
Development Co. LTD

סין

דומים: ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

בע"מ18.4.200740816 במביפלסט בע"מ במערכות בניאס וחמים) (קרים HDPE לשפכים צינורות
דרישות בבניין: נקזים

איטליה18.4.200742658 Georg Fischer TPA - פישר חיבורגאורג בעלי לחיצה אבזרי - מפלסטיק ואבזרים צנרת
במערכות מפוליאתילן לחץ בצנרת לשימוש מכני

מים להספקת

פתח–תקוה18.4.200739459 - בע"מ (ישראל) מלט לטיחהנסון בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות

מלט לטיח18.4.200739568 בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות

בע"מ18.4.200743374 תאורה הנדסת מאלומיניוםפ.ל.ה. עמודים תאורה: עמודי

ותשתית בע"מ18.4.200742660 בעליפלעד צנרת (PVC-U) קשיח כלורי מפוליוויניל צינורות
תת–קרקעיים ולביוב לתיעול מבני דופן

בע"מ16.5.200736499 מתכת מפעלי רינגל אשא. דלתות דלתות עשן: אש ומכללי דלתות מכללי
סובבות

בע"מ16.5.200743071 כמיפרוד ודרישותאשקלית לאריחים: הגדרות דבקים

בע"מ16.5.200742413 תאורה בן–חור פלדהמפעלי תאורה עשויים עמודי

פלמחים16.5.200742308 - מתועשת בע"מ - בניה רימון מבטון טרוםסיבוס ומערכות אלמנטים חוקת הבטון:

בע"מ16.5.200743261 1987 קדימה ושיטותפיברן נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
למגלשות נוספות בדיקה

בע"מ16.5.200742016 השקיה מערכות בלחץפלסטרו מים להעברת פוליאתילן צינורות

בע"מ16.5.200740670 וספורט לתחזוקהשעשועים לפיקוח, להתקנה, מדריך משחקים: מתקני
ולתפעול

משחקים בע"מ16.5.200743263 המרכזית למתקני ושיטותתמוז החברה נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתקני
למסילות גלישה בדיקה נוספות

16.5.200741608Zhongshan An Bo Er Electric
סין

דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטיחות
לחימום נוזלים למכשירים דרישות מיוחדות

רחמן29.5.200742984 - בע"מ נגה עינת נעליים תעשיות
הודו אקספורט

בטיחות מנעלי אישי: מגן ציוד

בע"מ13.6.200742009 עכביש אורכי לדלתאיציק בריח בעל ומנעול מנעול רב–בריחים
סובבת

בע"מ13.6.200743423 פלס הגדרותאירלנד אריחים: למישקים רגילים בין מילוי חומרי
ודרישות

וטרנספורמטורים13.6.200741815 מנועים ליפוף קליין גרשון
בע"מ

כוח הספקת יחידות הספק, שנאי של בטיחות
לשנאי בטיחות דרישות מיוחדות ומוצרים דומים:

כללי לשימוש מבדדים

בע"מ, אשדוד13.6.200743415 מלט לטיחהנסון (ישראל) בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות

מלט לטיח13.6.200743416 בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות

נצרת עילית13.6.200743413 בע"מ, מלט לטיחהנסון (ישראל) בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות

מלט לטיח13.6.200743414 בדיקה של ושיטות טיח: דרישות כלליות
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מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

בע"מ13.6.200741709 קדימה מטראצומרצפות רצפה אריחי

13.6.200743424Naiden Kirovb JSC - קירוב ניידן
בולגריה

דומים: ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

דומים:13.6.200743425 ולשימושים ביתי לשימוש ובתי–תקע תקעים
16 אמפר  עד לזרמים חד–מופעיים ובתי–תקע תקעים

כלליות דרישות -

מלט בע"מ13.6.200742349 מוצרי שלרוקח יוסף בקרה לאזורים לתאי ומכסים לפתחי ניקוז מכסים
תכן, בדיקות טיפוס, דרישות - רכב והולכי רגל כלי

איכות בקרת סימון,

יששכר11.7.200742537 - שושן שנאים טראנס תעשיות כוחטכנו הספקת יחידות הספק, שנאי של בטיחות
מיוחדות לשנאים עצמיים ומוצרים דומים: דרישות

כללי לשימוש

כוח11.7.200742539 הספקת יחידות הספק, שנאי של בטיחות
לשנאי בטיחות דרישות מיוחדות ומוצרים דומים:

כללי לשימוש מבדדים

התקנים. במשרדי מכון נמצא ההיתרים ניתנו שלגביהם המוצרים הדגמים של פירוט

(15 באוגוסט 2007) באלול התשס"ז א'
 (3-290 (חמ

זיוה פתיר   
הישראלי התקנים מכון של הכללית המנהלת

שלא נתבעו אבידות הודעה בדבר

התשל"ג-1973 השבת אבידה, תקנות לפי

שנמסרו להלן המפורטים הטובין כי הודעה בזה מתפרסמת התשל"ג-11973, אבידה,  השבת לתקנות  10 לתקנה בהתאם
וערכם המשוער ג', בטור כמפורט שתיאורם ב', בטור לצדם המפורטים בתאריכים שנמצאו א', בטור המופיעות ביחידות המשטרה

כן  אם אלא זו, הודעה פרסום מיום 6 חודשים בתום אותם לרשות המוצא שלא נתבעו, שיועברו אבידות ד', הם בטור כמצויין
עליהם: לזכות שיטען מי ימצא

א
המודיעה היחידה

ב
המציאה תאריך

ג
הטובין תיאור

ד
חדשים בשקלים משוער ערך

ירושלים ומציאות זהב1.4.2007אבידות מטבעות 719,432

לציון ראשון תחנת ומציאות ישראלי3.6.2007אבידות מזומן 11,550כסף

ירושלים מחוז ומציאות נישואין10.6.2007אבידות וטבעות יהלום 5,000טבעת

(8 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ב
 (3-51 (חמ

פקד קרול, ששון   
ראש חוליית אירועי ספורט

__________
.515 עמ' התשמ"ח, ;1839 עמ' התשל"ד, 1 ק"ת
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ריבית החשב הכללי הודעה בדבר שיעורי
שמיום 1 באפריל 2004: לתקופה התכ"ם, הוראות 17 בפרק 1 של פסקה פי הכללי, על החשב ריבית שיעורי מפורטת רשימת להלן

מתאריך
ריבית החשב הכללי

ב–% לחודש

בהעברת איחור בגין ריבית
מהמערכת כספים

ב–% לחודש הבנקאית
פיגורים ריבית
ב–% לחודש

1.4.20040.46670.84171.0083

25.11.040.450.8250.9917

30.12.20040.43330.80830.975

27.1.20050.41670.79170.9583

30.9.20050.43750.81250.9792

30.10.20050.45830.83331.0

2.12.20050.50.8751.0417

27.1.20060.52080.89581.0625

2.4.20060.5420.9171.083

28.4.20060.5630.9381.104

28.7.20060.5830.9581.125

26.10.20060.5630.9381.104

30.11.20060.5420.9171.083

28.12.20060.50.8751.042

1.2.20070.4790.8541.021

1.3.20070.4580.8331.0

26.4.20070.4380.8130.979

31.5.20070.4160.7910.958

29.7.20070.43750.81250.979

31.8.20070.4580.8331.0

רבעוני. חישוב לפי תחושב מצטברת ריבית
(3 בספטמבר 2007) באלול התשס"ז כ'

 (3-1884 (חמ
                                                                     ירון זליכה

הכללי                                                                                     החשב

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
19 הודעה לפי סעיף

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת

המתוארת כי הקרקע מכריז אני הפקודה)1, - (להלן ציבור), 1943 לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקניינה תהיה ,2808 עמ' התש"ל, הפרסומים 1656, בילקוט ו–7 לפקודה 5 הודעה, לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס

ברשומות. זו הודעה פרסום ישראל מיום מדינת של והמוחלט הגמור

__________
.32 עמ' ,1 תוס' 1  ע"ר 1943,
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תוספת

להלן: כמפורט אזור התעשיה עטרות-קלנדיה ירושלים המהווה את בצפון קרקע חטיבות

מקודם ירדניגוש בדונםגוש הפקעהשטח תשריט מס'

הפ/ד/3129830601126.882322/124

הפ/ה/3129930601138.490322/124

הפ/ו/3130030601104.382322/124

הפ/ז/313013060287.458322/124

הפ/ח/3130230602122.792322/124

דונם. 580.004 ההפקעה: שטח כל סך

הפ/ז/322/124  הפ/ו/322/124, הפ/ה/322/124, הפ/ד/322/124, מס' בתשריטים אדום, מתוחמות בקו האמורות הקרקע חטיבות
האוצר. והחתומים בידי שר מידה 1:1,250 בקנה והפ/ח/322/124 הערוכים

מחוז על  הממונה ובמשרדי ירושלים מקרקעין, והסדר רישום  אגף  מנהל במשרדי מופקדים האמורים העתקי התשריטים
העבודה הרגילות. בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל הפנים, ירושלים, משרד

(13 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ט
(3-4 (חמ

בר–און               רוני
        שר האוצר

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

המתוארת כי הקרקע מכריז אני הפקודה)1, - (להלן ציבור), 1943 לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקניינה תהיה ,1305 עמ' התש"ם, הפרסומים 2614, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה, פורסמה אליה ביחס אשר בתוספת

ברשומות. זו הודעה פרסום ישראל מיום מדינת של והמוחלט הגמור

תוספת

כמפורט להלן: בירושלים זאב פסגת דונם בשכ' 15.182 של בשטח קרקע חטיבת

ארעיתגוש בדונםחלקה תכניתשטח הפקעהמס' תשריט מס'

3058712.24006/599/1 הפ/כ/322/135ג.ב.

3059115.94506/599/2 הפ/כא/322/135ג.ב.

3059120.10706/599/2 הפ/כא/322/135ג.ב.

3061310.45406/599/3 הפ/כב/322/135ג.ב.

3061320.90106/599/3 הפ/כב/322/135ג.ב.

3061335.53506/599/3 הפ/כב/322/135ג.ב.

והפ/כב/322/135 הערוכים  הפ/כא/322/135 הפ/כ/322/135, מס' בתשריטים אדום, בקו מתוחמות  האמורות הקרקע חטיבות
האוצר. והחתומים בידי שר 1:1,250 מידה בקנה

מחוז על  הממונה ובמשרדי ירושלים מקרקעין, והסדר רישום  אגף  מנהל במשרדי מופקדים האמורים העתקי התשריטים
העבודה הרגילות. בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל הפנים, ירושלים, משרד

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'
(3-4 (חמ

בר–און               רוני
__________        שר האוצר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

תמא/31/א - ארצית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מוסרת בזה הוועדה עמ' 2339, הפרסומים 4392 התשנ"ו, בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 6 (להלן קטע דרכים
,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם - (להלן שורקות ולבניה לתכנון  המקומית
החברה מע"צ באמצעות ישראל מדינת ציבור וכי לצרכי לחלוטין ישראל דרושה למדינת בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה

הקרקע האמורה. רכישת בדבר וליתן לישא מע"צ), מוכנה - (להלן בע"מ בישראל הלאומית לדרכים

יהדות רח' למע"צ, לשלוח נדרש על כך, פיצויים לקבל ורוצה האמורה בקרקע הנאה כלשהן טובת או זכות לעצמו התובע כל
טובת על או זכותו על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך ,60371 מיקוד יהודה אור ,1021 ת"ד ,29 קנדה
רישום המקרקעין בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את שיכללו תביעתו ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע אשר לו ההנאה

סעיף וסעיף. בכל הנתבע הסכום הפיצויים שהוא תובע וחישוב את לסעיפיהם והודעה המפרטת

באופן שהיא דרושה האמורה, מפני בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת מע"צ, באמצעות ישראל, כי מדינת בזה הודעה, נמסרת כן
בה. החזקה את ימסור מיד האמורה בקרקע המחזיק אדם מורה בזה שכל והוועדה לרכשה, עומדים ציבור שלמענם לצרכי דחוף

תוספת

גוש מס'
רשום

(1)
רשומה חלקה מס'

(2)

החלקה שטח
בדונמים

(3)
להפקעה החלק מס'

(4)

להפקעה החלק שטח
בדונם

(5)

ייעוד החלק
להפקעה

(6)

דרך0.724(106)459310.999

דרך5.684(104)213.648

דרך6.260(109)314.062

דרך4.443(112)410.312

דרך21.124(118)545.932

דרך0.491(120)62.669

דרך7.322(123)716.561

דרך6.904(126)89.606

דרך3.341(127)95.076

דרך0.011(136)309.016

דרך7.324(134)3114.130

דרך9.326(133)329.519

דרך0.458(101)373.258

דרך0.436(115)3817.542

דרך0.759(130)

דרך106.430(151)47252863.288

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

.32 עמ' ,1 תוס' 2  ע"ר 1943,
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גוש מס'
רשום

(1)
רשומה חלקה מס'

(2)

החלקה שטח
בדונמים

(3)
להפקעה החלק מס'

(4)

להפקעה החלק שטח
בדונם

(5)

ייעוד החלק
להפקעה

(6)

5446
(4300 (לשעבר

דרך33.116(144)9342.606

דרך4.646(147)1026.604

דרך52.884(150)11807.576

5447 (לשעבר 
(4591 ,4309

דרך51.942(148)2739.903

בצבע אדום. מתוחם המופקע כשהשטח בהתאם לתשריט

לעיין בהם רשאי וכל המעוניין ברנר, המקומית לתכנון ולבניה שורקות בקיבוץ גבעת במשרדי הוועדה מופקד העתק התכנית
.13.00-8.30 השעות בין ג', ה' א', בימים

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

יפרח                                                                               עמי
המקומית הוועדה ראש                                                                                                  יושב

                                                                             לתכנון ולבניה שורקות

ו-7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
 1965 - התשכ"ה והבניה, התכנון חוק ולפי

מס' מקומית מיתאר לתכנית  ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף
הועדה בזה מוסרת ,2770 עמ' התשמ"ה, ,3217 בילקוט הפרסומים פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - כס/14/1/א'
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים הועדה), בהתאם - (להלן סבא כפר ולבניה לתכנון  המקומית
הקרקע רכישת בדבר וליתן וכי הוועדה מוכנה לישא ציבור לצרכי בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין המתוארת הקרקע כי הודעה

האמורה.

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

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

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

ת ו ס פ ת

חלקהגוש
החלקה שטח

במ"ר
הפקעה שטח
במ"ר נוכחית

הפקעה ייעוד
נוכחית

הפקעה שטח
במ"ר קודמת

הפקעות סה"כ
במ"ר לחלקה

35313 דרך7595791,493278

35313דרך801,493278

32312דרך811,492280

3293דרך821,49361

32101דרך831,50169

31300דרך841,500269

__________
1. ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

.32 עמ' ,1 תוס' 2  ע"ר 1943,



9.10.2007 התשס"ח, בתשרי כ"ז ,5724 הפרסומים ילקוט 108

חלקהגוש
החלקה שטח

במ"ר
הפקעה שטח
במ"ר נוכחית

הפקעה ייעוד
נוכחית

הפקעה שטח
במ"ר קודמת

הפקעות סה"כ
במ"ר לחלקה

246   33דרך7595851,496213

ושצ"פ871,498318 318  -דרך

ושצ"פ881,480228 300   72דרך

50288דרך991,468238

ושצ"פ1001,457277 277-דרך

278-דרך1011,458278

278-דרך1021,458278

279-דרך1031,459279

291-דרך1041,471291

ושצ"פ1051,477297 297-דרך

50259דרך1061,439209

268-דרך1091,448268

266-דרך1101,446266

272-דרך1111,452272

272-דרך1121,452272

46294דרך1131,474248

43296דרך1181,476253

159
 לשעבר
134 ח"ח

253-דרך253253

160
 לשעבר
134 ח"ח

36-דרך3636

163
לשעבר
86 ח"ח

223-דרך223223

164
לשעבר
86 ח"ח

83-שצ"פ8383

172
 לשעבר
140 ח"ח

33-דרך3333

175
 לשעבר
140 ח"ח

174-דרך174174

176
 לשעבר
140 ח"ח

97-שב"צ9797

4074דרך64316869434

הרגילות. העבודה בשעות לעיין בו רשאי בדבר המעוניין וכל סבא כפר בעיריית במשרדי הוועדה מופקד התכנית העתק

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
  (3-2 (חמ

חמו בן                                                                               יהודה
המקומית הוועדה ראש                                                                                                  יושב

                                                                             לתכנון ולבניה כפר סבא
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והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ירושלים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/11877". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטה ,221.075Y - מזרח מערב קואורדינטה חנינה;
ירדני, מוסדר  ,30611 גוש ;637.575X - צפון  דרום

.124-122 ח"ח

מגורים 5 מיוחד לאזור  אזור ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ב) א'; מגורים

בהסכמת בעלים.

מק/12176". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

עומריה;  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ,630.505Y - מזרח מערב קואורדינטות
 70 ,69 חלקות מוסדר, ,30197 גוש ;221.153X - צפון דרום

ארעיות.

מיוחד   1 מגורים  מאזור ייעוד  שינוי א) התכנית:  מטרת  
שינוי ללא מאושרים בנין בקווי שינוי ב) א'; מגורים לאזור
קביעת שלבי ג)  3599א; מאושרות בתכנית בניה בזכויות 
וקביעת בינוי קביעת הוראות התכנית; ד) למימוש ביצוע
בגין הוראות  קביעת ה) בשטח; בניה היתר תנאים למתן
לעקירה, עצים בגין הוראות קביעת ו) להריסה; מבנה

ולשימור. להעברה

מק/12264". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 -  X קואורדינטות ;45 אוסישקין רח' אחים, נחלת
 82 חלקה ,30041 גוש ;220.175 - Y קואורדינטות ,631.800

בשלמותה.

כמפורט  הקרקע ייעודי  במערך שינוי א) התכנית:  מטרת  
בינוי לתוספות  קביעת ב) 3 למגורים א'; מגורים מאזור להלן:
בנין, ושינוי קווי בינוי הוראות שינוי כמפורט להלן: בניה
כדי בשטח, המאושרים הבניה שטחי כל סך הגבלת ללא
המיועד בבנין הקיימת דיור יחידת דרך הרחבת לאפשר
אחת אחת לקומת מקומה קומות מספר ג) הגדלת לשימור;
תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ד) מרתף; קומת מעל
תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ה) כאמור; הבניה
סככה, בגין הוראות קביעת ו) בשטח; בניה היתר למתן
בגין הוראות קביעת ז)  להריסה; לשימור  וגדר מדרגות

להעתקה/לשימור. עצים

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש

המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

.3770 לתכנית שינוי מס' מק/11050א",

שכ' בקעה, ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ומדרום נפתלי ברח' ממזרח אשר, ברח' מצפון התחום השטח

 220.675-220.600 אורך קואורדינטות שבין השטח יהודה, ברח'
חלקה ,30014 גוש ;629.550-629.475 רוחב קואורדינטות לבין

.(2) ארעית

בזכויות שינוי ללא בנין, בקווי שינוי א) התכנית: מטרת
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ב) מאושרות; בניה

בשטח. בניה היתר

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4831 עמ' התשס"ו, ,5572

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ירושלים,  מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

שינוי  יג", "תכנית מס' בש/מק/99  מופקדת ולבניה בית שמש
בש/99. לתכנית

רח' שמש, בית ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
 198.925-198.825 רוחב קואורדינטות שבין השטח ;6  רמב"ם

.3 חלקה ,5209 גוש ;629.000-628.925 אורך קואורדינטות לבין

בנין. בקווי שינוי התכנית: מטרת

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

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

.02-6290222 טל' ירושלים, ,1
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

ג'קי אדרי  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

שמש לתכנון ולבניה בית

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה הראל ולבניה
הל/מק/533", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים
כפופה מי/701, הל/מח/250ד, הל/701א, לתכניות שינוי

מי/701. הל/מח/250ד, הל/701א, לתכניות

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מגרשים: ;22 ח"ח ,30324 גוש ;2 ח"ח ,30302 גוש -  ביל"ו
מתכנית בשלמותו ב' הל/701א; מתכנית בשלמותם 12-7 ,6-1

מי/701.

שייעודו ממגרש זכויות העברת  א) התכנית: מטרת
למגרשים בהקמה כנסת בית נמצא ובו קהילתיים שירותים
מ"ר;   1,800 של היא הזכויות  העברת  סך מגורים.   שייעודם 

שלישית. קומה תוספת ב)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית  למשרדי הוועדה בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
מבשרת, ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-5333125 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.02-6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
המחוזית הוועדה ובמשרדי יהודה-אזור אור ולבניה לתכנון
מקומית מיתאר "תכנית  מופקדת אביב תל מחוז ולבניה   לתכנון
מאא/158/ב, מקומית מיתאר לתכנית שינוי מאא/מק/1094", מס'

מאא/בת/א/158. ולתכנית

יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התעשיה לאיזור המשך המהווה חדש, דרומי תעשיה  איזור

.145 ח"ח ,144 ,138 ,136 ,135 חלקות ,6483 - גוש יוני נתניהו

בתחום המגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי ללא  התכנית,
מאא/158/ב; בת–תוקף מאושר בתוואי דרך זכות הרחבת  ב)

לביתנים  1 מ' יהיה מערבי בנין קו (1 ידי: בנין על שינוי בקו  ג)
הצללה  למיתקני מ'  0 הבינוי.  בתכנית המסומנים  D–ו E
צפוני בנין קו 5 מ'; 2) יהיה הבנין קו הבניה יתר לכל ופרגולות.

לקומת  ולהותיר 5 מ' שמעל קומת הקרקע, לקומות 3 מ' יהיה
הקרקע,  בקומת מ' מ–4  יקטן לא לדרום בנין קו (3 הקרקע;
הנמצאים למרתפים הבנין קווי (4 העליונות;  בקומות  מ' ו–1 

שינוי  ד) הכיוונים; לכל 0 מ' יהיו הקרקע לפני מתחת בשלמותם
אדריכליים. עיצוב בינוי או תכנית בדבר לפי הוראות של

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,122 סעדון אליהו  רח' יהודה-אזור, אור ולבניה  לתכנון 
המחוזית הוועדה למשרדי ועותק ,03-5388108 טל' יהודה, אור
בנין כל בו שלום, ,1 העם אחד רח' מחוז תל אביב, ולבניה  לתכנון

אביב. תל

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

מסתמכת. היא שעליהן

דוטן שלומית  
המקומית הוועדה ראש יושבת
יהודה-אזור ולבניה אור לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

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

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

שינוי לתכניות בב/מק/3030", מס' מקומית מיתאר תכנית (1)
בב/מק/105/מ/2, בב/235, בב/105/ב,  בב/105/א,  מיתאר

בב/מק/105/פ.

רח'  ברק, בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
 312 חלקה ,6123 גוש  - 11 הנביא ירמיהו רח' ,27 הרצוג

בשלמותה.

לכיוון כדלהלן: 1) הבנין בקווי שינויים א) התכנית: מטרת  
מערב לכיוון במקום 3.6 מ'; 2) 3.40 מ' - (921 (חלקה  מזרח
 (רח'הרצוג)-1.5 מ'במקום 2.5 מ'; 3)שארהצדדיםללאשינוי;
של  במקומם גג) (דירת הגג בקומת 1 יח"ד של תוספת ב)
של  העיקרי שטחם ניצול ידי  על  המותרים, הגג חדרי  3
שינוי ג) הבנין; עיקריים שנוידו מקומות ושטחים הגג חדרי
השטח הקטנת בב/מק/105/פ תכנית של הבינוי בהוראות
נוסף חניה מרתף תוספת ד'; ד) בקומה יח"ד של הממוצע

להוראות  בהתאם שייבנו בבנין, חניה 2 מרתפי סך הכל -
לחלחול השטח לענין למעט וזאת בב/מק/105/מ/2, תכנית
הרמפה; בשטח חלחול קידוחי  ידי  על שיטופל  מים,

היתר. למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ה)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5620, 20.12.2006 ובילקוט

שינוי לתכניות בב/מק/3037", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
מקומית  מיתאר ולתכנית בב/105/ב, בב/105/א,  מיתאר

בב/מק/105/אגפים.
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רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים   
.1512 חלקה גוש 6122, - 3 אלחריזי

שינוי  ב) קיימות; הרחבת יחידות דיור א) התכנית: מטרת  
בינוי  קביעת הוראות ג) ל–0 מ'; מ' מ–3 בנין צדי מערבי בקו

היתר. למתן ותנאים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5665, 1.4.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
ובמשרדי ברק, בני ,11 המלך דוד ברק, רח' ולבניה בני לתכנון
קרית אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גבעתיים ולבניה
שינוי גב/מק/520", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז

גב/195. לתכנית

הגלבוע רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.684 ח"ח ,683 חלקה ,6160 גוש -

הגלבוע, ברח' כנסת לבית בנין קו שינוי א) התכנית: מטרת
בלבד;  האצ"ל רח' לכיוון בנין 0 מ' לקו 5 מ' בנין קיים שינוי מקו

בנין. קווי שינוי ב)

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

.67012 אביב תל ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן

שחר בן ראובן  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה גבעתיים

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הרצליה ולבניה
הר/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז

253/א. לתכנית שינוי ,"2084

,6529 גוש הרצליה - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.72-60 ,37 ח"ח

בנין. בקו ב) שינוי דרך; א) הרחבת התכנית: מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

הרצליה. ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הר/2000/א, הר/2000/ הר/1259, לתכניות שינוי הר/מק/2112",

הר/253/א, הר/672. מ,

,6529 גוש הרצליה - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותה. 101 חלקה

יח"ד  מ–6  דיור יחידות מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
באחוזי  (6% הקלה הקלות בגין של 16% ב) תוספת ל–10 יח"ד;
קומות  שתי בגין  הקלה  5% מעלית,  בגין הקלה  5% בניה,
בתכנית; הקבוע  בנין בקו שינוי ד) דרך; הרחבת ג) נוספות); 
הקרקע; לפני ומתחת מעל מרביים שירות שטחי תוספת  ה)
חלק קביעת ז) המבנה; של המרבי לגובה קומות שתי תוספת ו)

הקרקע. בקומת הדירה של דירתי כמרתף המרתף מן

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2645 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 23.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי הרצליה, ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה לתכנון
,125 בגין רח' אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-7632585 טל' אביב, תל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

נקודתית תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
שינוי רג/מק/1253/א", מס' נקודתית "תכנית מופקדת אביב תל

רג/מק/1253. רג/186, לתכניות

 45 מנדס רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גבולות התכנית: ;86 חלקה ,6236 גוש ;335 חלקה ,6235 גוש -
- במזרח מנדס, רח' - בדרום ,91 חלקה ,6236 גוש - בצפון
,6235 גוש - במערב ,336 חלקה ,6235 גוש ,87 חלקה ,6236 גוש

.45 חלקה
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כל סך הגדלת בלא  יח"ד, מספר הגדלת התכנית:  מטרת
יח"ד. ל–4 יח"ד מ–3 עיקריות למטרות השטחים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' גן, רמת ,26 המעגל רח' רמת גן, לתכנון ולבניה  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-6753394
דרך הממשלה, קרית אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון המחוזית

אביב. תל ,13 קומה ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
כפופה רג/מא/2, רג/340/ג, רג/340, לתכניות שינוי מק/1408",
רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, רג/340/ג/15, רג/340/ג/1, לתכניות

רג/מק/340/ג/17.

רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
- גבולות התכנית: בצפון ;811 חלקה גוש 6143, - 8 דב הסרן
במזרח ,828 חלקה ,6143 גוש - בדרום ,829 חלקה ,6143 גוש

.835 ,812 חלקות ,6143 גוש - במערב ,810 חלקה ,6143 גוש -

דרך לכיוון  אחורי בנין קו שינוי א) התכנית: מטרת 
בדבר  רג/מא/2  תכנית לפי הוראות של שינוי ב) הטייסים;
אופן הטיפול בקיר ג) הגדרת קומה (שניה); ידי תוספת בינוי על
קו שינוי מדרום; ד) הטייסים דרך לכיוון אקוסטי המגן פיתוח
קומות   2 לבניית  אפשרות  מתן ה)  מ'; ל–3  מ' מ–5 אחורי בנין
מתכנית  המתאפשרות הזכויות ניצול 0.00 לטובת המפלס מעל
של מזרחי אופן הטיפול בקיר הפיתוח הדרום הגדרת ו) רג/340;
הראשי; מהכביש הנדון המגרש על להגן שידע באופן המגרש
להנחיות בהתאם אקוסטי פיתוח קיר לבניית אפשרות מתן ז)
יעלה שלא מגרש של מזרחי הדרום בגבול אקוסטיקה  יועץ

מ'. 4 על

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3422 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 11.5.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה יהוד ולבניה
שינוי יד/מק/5048", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

ממ/865/א. ממ/865, לתכניות

הרחובות יהוד, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותה. 124 חלקה ,6695 גוש - גורדון ברסימנטוב,

הגדלת ב) יחידות דיור; מספר א) קביעת התכנית: מטרת
אחורי בנין בקו שינוי ג) ;6% עד לבניה המותר הכולל השטח
(פרגולות). למצללות בניה הוראות קביעת ד) מ'; ל–4.50 מ' מ–5

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת 
יהוד, ,3 הקסמים מרבד  רח' יהוד, ולבניה לתכנון  המקומית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-5391282 טל'
רמלה, ,84 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9270170 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי יהוד

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

יד/במ/1/2004. לתכנית שינוי יד/מק/1/2004/ג",

יסמין, מבוא יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,40 ח"ח 35, 23 בשלמותן, ,1 חלקות ,6687 גוש - דיין משה דרך

בשלמותם. 1000 ,208 מגרשים ;117

עיקרי  שטח מ"ר  34 העברת א) התכנית: מטרת
קיימת חניה סגירת ב) ;2 במתחם   208 למגרש   1000 ממגרש
שחיה בריכת בניית ג)  למחסן; מהחניה  חלק  והפיכת

.208 במגרש

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.215 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 1.9.2006 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,03-5391282 טל' יהוד, ,3 הקסמים יהוד, רח' מרבד ולבניה
,84 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9270170 טל' רמלה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

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

הר/במ/5/600/א. לתכנית שינוי 5/600/א/8",

רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,6454 גוש  - א' מתחם - ניסן רח'  ב',  מתחם -  שלום עליכם

.2 ח"ח ,919 ,826 ,797 חלקות ,6455 גוש ;45-41 ,39-36 ח"ח
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בעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בסך שינוי ללא ציבור  שטחי ואיחוד מגרשים  ניוד  ב)
השונים; הקרקע מייעודי אחד לכל הקבועים השטחים כל
ותנאים לשימושים ועיצוב בינוי  בדבר  הוראות של שינוי ג)

הציבורי. במגרש בניה להיתר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
28 בתאריך  עמ' התשס"ו, הפרסומים 5444, 26.8.2005 ובילקוט

.10.10.2005

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
השרון, הוד ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,09-7759666 טל'
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכניות בהתאם נס/במ/129, לתכנית שינוי נס/מק/6/129", מס'
נס/תמא38, נס/מק/5/1, נס/מק/2/129, נס/2/1/ב,  נס/2/1,

נס/תממ/21/3.

חיים רח' ציונה, נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 129 חלקה גוש 5102, - 10 לב בר

לנדא דוד רח' לחזית בנין קווי שינוי התכנית: מטרת
ולשצ"פ.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2029 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5641, 2.3.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,08-9383810 נס ציונה, טל' ,9 רח' הבנים ציונה, ולבניה נס
הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
נס/132/א, נס/1/1, לתכניות שינוי נס/מק/132/א/5",  מס'

נס/מק/6/1. נס/2/1/ב, לתכניות ובהתאם נס/מק/132/א/1,

שד' העמק, ציונה, נס ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח ,3750 גוש - והאביב הפרדסים השנה, עונות והרחובות

.335 ,333 ,327 ,173 ,172

ידי: על ולמגורים למסחר בינוי שינוי א) התכנית:  מטרת
הזכויות בעלי בהסכמת מגרשים של וחלוקה איחוד (1
מגרש ביטול (2 הבנינים; במיקום שינויים ועריכת במקרקעין

למגורים  בניה לזכויות הבניה שבו זכויות והמרת 370 למסחר
התוספת ו–41, 40 במגרשים יח"ד תוספת ב) ו–41; 40 במגרשים

בחלקה לשצ"פ סמוך של המבנה, מערבי הצפון בחלק תהיה
370 שבוטל  לקרקע ממגרש שירות מתחת המרת שטחי (3 ;303
שינויים קביעת (4 ו–41; 40 במגרשים הקרקע מעל שירות לשטחי
ב) הבניינים; ובגובה ארכיטקטוני, בקווי הבנין בעיצוב בבינוי,

.3531 במגרש בנפרד בנין לכל בניה היתרי להוציא יהיה ניתן

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3355 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5532, 27.4.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ציונה,  נס  ,9 הבנים רח'  ציונה, נס ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-9383810
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/37/650", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/7/400. נת/3, לתכניות

עין שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה,   98 חלקה ,8322 גוש  -  29 המלכים רח'  התכלת,

.125 ח"ח

קומת תוספת ב) עיקרי; שטח  תוספת  א) התכנית: מטרת
קווי בנין. שינוי מרתף; ג)

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
התעשיה אזור ,6 הצורן רח' נתניה, ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-8603170 נתניה, טל' קרית ספיר,
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות הפקדת בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכניות שינוי נת/מק/19/348/א", מס' מפורטת "תכנית (1)
נת/7/400, הסבת, - נת/3/348/א נת/3/348/א,  נת/3/348,

נת/19/348.



9.10.2007 התשס"ח, בתשרי כ"ז ,5724 הפרסומים ילקוט 114

אזור התעשיה  נתניה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
42 בשלמותה,  חלקה ,8236 - גוש קרית אליעזר, רח' האורג

.114 ,48 ח"ח

מקומות  הזכויות ניוד ב) בנין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת  
המותרים השטחים הגדלת ללא קרקע לקומת עליונות

קווי בנין. בנספח כמפורט הריסות הכל. לבניה סך

לתכניות שינוי  נת/מק/36/650", מס' מפורטת "תכנית (2) 
נת/3. נת/7/400,

שכ'  נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
 55 חלקה ,8322 גוש  -  7 השושנה רח' התכלת, עין

.81 ח"ח בשלמותה,

יח"ד;  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד תוספת א)  התכנית:  מטרת  
בנין. קווי הקטנת ג) החלקה); על מבנים 2) שינוי לבינוי ב)

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
התעשיה אזור ,6 הצורן רח' נתניה, ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-8603170 נתניה, טל' קרית ספיר,
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שר שמעון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נתניה ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

ורצ/1/1. רצ/24/1 לתכניות שינוי רצ/מק/15/24/1",

שכ' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- יהושע וגיבשטיין שלמה עיראקי רחובות בין שמחה קרית

.30 ,29 ח"ח ,6288 גוש

לשב"צ מגורים בין שטחים החלפת התכנית: הוראות עיקרי
עיראקי גיבשטיין. הרחובות בין קרית שמחה בשכ'

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2910 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5670, 20.4.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' לציון, ראשון ,20 רח' הכרמל לציון, ראשון לתכנון ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,03-9547577
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה
רח/מק/2000/א/31", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז
רח/2000/ב/1, לתכניות  כפיפות רח/2000/א,  לתכנית שינוי
רח/תמא/ רח/ת/מ/מ/21/3, רח/מק/2000/ב/2,  רח/2000/ח,

רח/תמא/38. 36/א,

המעפיל רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 83 חלקה גוש 3648, - 22

הבנין קווי ב) מזרח; לצד בנין בקו שינוי א) התכנית: מטרת
הבנין בניה חדשה לפי קווי כל הקיים לפי המצב בפועל. למבנה

קיימת. לפי תכנית הבניה והוראות יתר זכויות כל לעיל.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
רחובות. העתק ההתנגדות ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית  יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן
מלול רחמים  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
רחובות ולבניה לתכנון

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

מוצע. מצב וטבלת סופר טעות תיקון ,"1/6/561

,4585 גוש - גדרה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.23 ,22 ,16-9 ח"ח ,4587 גוש ח"ח 54-47; 55 במלואה, חלקה

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי התכנית: מטרת
המותר הכולל כל השטח סך שינוי ללא בתכנית זמ/מק/6/561,

לבניה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ה. הפרסומים 5372, 28.1.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ת"ד עקרון, קרית צומת ביל"ו, מרכז בנין זמורה, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,70500 קרית עקרון ,188
וכל רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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זמורה מקומי תכנון מרחב

מפורטת ערים אישור תכנית בנין בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
ערים בנין "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

זמ/במ/145. לתכנית שינוי מפורטת מס' זמ/מק/4/145",

,2242 גוש עי"ש - בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;18 ח"ח ,2244 גוש ;703 ,225 ,224 ,222-219 מגרשים ;19 ח"ח

.959-956 ,702 ,316 ,315 ,218-211 מגרשים

מגורים מגרשי של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
ציבור; לצורכי שטחים הגדלת ב) בעלים; בהסכמת  ושצ"פ
תכנית הוראות ד) שינוי בתכנית; בנין הקבועים בקווי שינוי ג)
הבניה שטחי חלוקת שינוי ה) אדריכלי; עיצוב או בינוי בדבר
הכולל השטח סך כל את לשנות בלי בתכנית אחת, המותרים
לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי ייעוד, בכל לבניה המותר

התכנית. שינוי בשאר הוראות אין ו) ביותר מ–50%; לא יגדל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ו. הפרסומים 5539, 16.5.2006 ובילקוט

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

.www.zmora.org. il בכתובת: המקומית

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

שורקות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית הפקדת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

בר/7/256. לתכנית שינוי בר/מק/1/7/256",

,4303 גוש בנימין - יד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.17 ח"ח ,5446 גוש ;60 ח"ח

ציבורי שטח חשבון על קיים כביש הרחבת התכנית: מטרת
פתוח.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה לתכנון המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9412714 ,08-9412991
הממשלה, מחוז המרכז, קרית המחוזית לתכנון ולבניה הועדה

.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד'

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

מסתמכת. היא שעליהן

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

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

מה/מק/3/160". הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

רמת שכ' מגדל העמק, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
בשלמותה. 131 חלקה גוש 17445, - 3 נתיב הלילך בלפור, רח'

בתכנית הקבוע קדמי וצדי בנין שינוי בקו התכנית: מטרת
ג/במ/160.

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6507794 טל' העמק, דרך ,590 ת"ד העמק, מגדל ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
עילית, נצרת ,580 ת"ד הממשלה, קרית הצפון, מחוז  ולבניה

.04-6558211 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלי ברדה
המקומית הוועדה ראש יושב
העמק מגדל ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אלונים גבעות ולבניה
גא/מק/ מס'  מפורטת "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבניה 

ג/8273. לתכניות ג/6049, 26/07", שינוי

,12203 גוש אעבלין - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
ח"ח 68. 69 בשלמותה, חלקה

בנין; קווי הקטנת ב) וחלוקה; איחוד א) התכנית:  מטרת
הקטנת גודל מגרש מינימלי. ג)

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
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אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית ג/10664. גא/מק/52/05", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש 10268, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 35 חלקה

הבעלים; ללא הסכמת וחלוקה איחוד התכנית: א) מטרת  
מגרש מינימלי. שטח והקטנת הרחבת דרך ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.999 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5609, 8.12.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי גא/מק/70/06", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/8760.

גוש  - מנדא כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.16 ח"ח ,17559

בתכנית. הקבועים בנין קווי הקטנת התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1590 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5628, 26.1.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9502021
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

סלאם חאמד  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגלבוע ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית תואמת ג/גל/מק/77", מס'  מפורטת "תכנית  (1)
ג/6408

גוש  - סנדלה כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 24 חלקה ,20616

קו בנין. שינוי + בניה אחוזי ניוד מטרת התכנית:

לתכנית ג/8184. מס' ג/גל/מק/95", שינוי "תכנית מפורטת (2)

גוש  - יחזקאל כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.125 ח"ח 82, 81 בשלמותה, חלקה ,23086

וממגורים  למגורים משפ"פ שינוי א) התכנית: מטרת  
בשטח שינוי ללא בהסכמה  וחלוקה  איחוד  ב) לשפ"פ;

ייעודי קרקע. הכולל של

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

.04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון  המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

עטר דניאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגלבוע ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

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

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

לתכנית שינוי מש/מק/2/5357", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/5357.

,19034 גוש  - גילון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 36 מגרש ;8 ח"ח

בעבור  וקדמי צדיים בנין קווי הגדרת התכנית: מטרת  
מגורים. - עיקריות מטרות

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

לתכנית שינוי מש/מק/3/5357", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/5357.

,19163 גוש - גילון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
בשלמותו. 102 מגרש ;76 ח"ח

כדלקמן:   102 במגרש  בנין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
מערבי:  שינוי, צדי אחורי: ללא במקום 5 מ', 3.60 מ' קדמי:

מ'. במקום 4 מזרחי: 3.7 מ' צדי במקום 4 מ', 1.20 מ'

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2283 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5649, 22.4.2007 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
טל' משגב, תרדיון, תעשיה אזור  משגב, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9990102
,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון,  מחוז 
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ברוך רוזן  
הוועדה ראש יושב מקום                                          ממלא
                 המקומית לתכנון ולבניה משגב

הדרום מחוז    

מלאכי תכנון מקומי קרית מרחב

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

18/מק/22. לתכנית שינוי 18/מק/2030",

רח' מלאכי, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.54 ח"ח גוש 2422, ו–8/2 - 8/1 הוורדים

אחורי. בנין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2878 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5402, 22.4.2005 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
מלאכי, קרית ,8 ז'בוטינסקי רח' מלאכי, קרית ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-8608700 טל'
מעוניין וכל ,08-6263785 טל' שבע, באר ,68 מחוז הדרום, ת"ד
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

מוטי מלכה  
המקומית הוועדה ראש יושב
מלאכי קרית ולבניה לתכנון

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מקומיות מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אילות חבל ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הדרום

לתכנית שינוי 12/מק/503", מס' מפורטת "תכנית (1) 
השינויים המפורטים למעט מכונים ימיים, 28/101/02/2א,

זו. בתכנית

חבל  אזורית מועצה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ימיים; מכונים  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - ערדג איילות, 

דונם. 129.470 התכנית: שטח

בהסכמת  מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
הבעלים.

לתכנית כפיפות 12/מק/504", מס' מפורטת "תכנית (2) 
זו. בתכנית המפורטים השינויים למעט קטורה, 118/03/2

שטח  קטורה; קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
דונם. 306 התכנית:

בהסכמת  מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
הבעלים.

לתכנית שינוי 12/מק/510", מס' מפורטת "תכנית (3) 
בתכנית למעט השינויים המפורטים אורה, באר ,164/02/12

זו.

שטח  אורה; באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
דונם. 139.81 התכנית:

בהסכמת  מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
הבעלים.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
אילות ד"נ  אילות,  חבל  אזורית מועצה אילות,  חבל  ולבניה 
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6355819 טל' ,88820
באר ,68 ת"ד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

.08-6263820 טל' ,84100 שבע

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

מסתמכת. היא שעליהן
גת אודי

המקומית הוועדה ראש יושב
אילות חבל ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי עומר

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

.21/100/02/14 לתכנית שינוי 14/מק/1028",

 - 46 תמר רח' ומקומם: עומר, הכלולים בתכנית השטחים
.71 חלקה ,38564 גוש

של  בשטח ל–2 מגרשים המגרש חלוקת א) התכנית: מטרת
מהמגרשים  אחד בכל בנין בקווי שינוי ב) אחד; כל 444.5 מ"ר

בתשריט. כמסומן

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3764 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 28.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84965 עומר ,1 ת"ד מסחרי, מרכז עומר, ולבניה  לתכנון
בשעות א'-ה',  בימים קהל: קבלת שעות  ;08-6291140-4 טל'
במשרדי וכן ,19.00-17.00 בשעות גם  ג'  ביום  ,13.00-08.00
הממשלה, קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
רשאי מעוניין  וכל  ,08-6263810 טל' שבע, באר ,4 התקוה רח'
פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

בדש פיני  
המקומית הוועדה ראש יושב

עומר ולבניה לתכנון

תיכונה ערבה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי תיכונה ערבה ולבניה
30/מק/ מס' מפורטת "תכנית  מופקדת הדרום מחוז  ולבניה

.279/02/10 לתכנית שינוי ,"3024

גוש - מואה  חניון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.1 ח"ח ,39043

למגרשים, לדרך יציאה שירותי אזור חלוקת התכנית: מטרת
שינוי ידי  על אלו,  למגרשים  קיימות בניה  זכויות  והקצאת 
הקצאת לרבות אחת, המותרים בתכנית הבניה שטחי חלוקת
ציבור, לצורכי שטחים הגדלת ב) שנאים; לתחנת בניה זכויות
לצורכי חינוך למבנים שטח וקביעת חניה, שטחי דרכים, שצ"פ,
קווי שינוי וקביעת התכנית; ג) (מרכז מבקרים), בתוך ותרבות
שינוי ה) אדריכלי; ועיצוב בינוי בהוראות שינויים ד) בניה;

בנין. עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל בדבר בהוראות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

.08-6592216 טל' תיכונה, ערבה ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
לילך מורגן

המקומית הוועדה ראש יושבת
תיכונה ערבה ולבניה לתכנון
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מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

106600/07 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

,029326113 ת"ז גיטליס, שי הנעדר של מותו הצהרת ובעניין:

ת"ז גיטליס, ורן ,050876242 ת"ז גיטליס, דינה והמבקשים:
.09419839

הודעה

לעניני בית המשפט אל פנו הנ"ל כי המבקשים ידוע להווי
של מותו על להצהיר בבקשה והמרכז, אביב בתל משפחה

הנעדר הנ"ל.

המבקשים: הצהרת לפי הנעדר של תיאורו וזה

במושב  הוריו עם והתגורר  17.3.1972 ביום בישראל נולד .1
פצאל.

ועבד  בלוס אנג'לס לארה"ב, התגורר 27.1.1994 יצא ביום .2
הובלות. בחברת

נודעו  לא ומאז לאחרונה, שם נראה  4.4.1994 ביום .3
עקבותיו.

ישראלית. אזרחותו: .4

ההורים הקרובים:  משפחתו  בני  של והכתובות  השמות  .5
פצאל. מושב גיטליס, ורן דינה

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת ארבילי, שרית

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4020/07 אזרחי תיק

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

ובענייןפירוקחברתפלס-צורמצבותבע"מ,ח"פ51-314531-8,

חנן ב"כ עו"ד ע"י ,054980826 ת"ז מוטי בן–חמו, והמבקש:
טל' ,91033 ירושלים ,3359 ת"ד ,3 נשרים כנפי מרח' בן–עמרם,

.HananAdv@zahav.net.il ,02-6529629 פקס' ,02-6529429

לבית  בקשה 4.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

4.11.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.28.10.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד בן–עמרם, חנן  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1184/07 אזרחי תיק

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

,51-195329-1 ח"פ בע"מ, רנד פלסטיק חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ  ע"י  ,054544828 ת"ז דרווישא, חיים והמבקש:
טל' ,64928 אביב תל ,39 המלך שאול משד' יצחק, טוב  סימן

.03-6090106 פקס' ,03-6090105

לבית  בקשה 15.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

26.12.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.19.12.2007

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

עו"ד סימן טוב יצחק,  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

866/07 אזרחי תיק

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

קבלנית חברה  בע"מ, ושות'  ארבספלד חברת  פירוק ובעניין 
,51-033216-6 ח"פ לבניין,

מרח' טנוס, עו"ד מורשד ע"י אבו סמרה, רידאן והמבקש:
פקס' ,04-8515275 טל' ,31330 חיפה ,33088 ת"ד ,65 עצמאות

.04-8515276

לבית  בקשה 23.8.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

2.12.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום  9.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.24.11.2007
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תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד טנוס, מורשד  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

885/07 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, שירותים רפיד ב.ש. חברת פירוק  ובעניין
,51-338905-6

בנימין עו"ד  ב"כ ע"י פרוקופוב, אלכסנדר והמבקש: 
פקס' ,04-8265582 טל' ,34616 חיפה ,105 מוריה משד'  קצוב,

.04-8261167

לבית  בקשה 2.9.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

24.12.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.17.12.2007

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

עו"ד קצוב, בנימין  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

333/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, ושות' שבו א.ש. חברת פירוק ובעניין

אברהם עו"ד ב"כ הספקה טכנית בע"מ, ע"י מ.י. והמבקשת:
.31008 חיפה ,877 ת"ד ,2 פלי"ם שד' גדות,

לבית  בקשה 12.7.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

22.11.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
לא יאוחר משבעה ימים הנ"ל המען באופן שתגיע לידיה לפי

לדיון. הקבוע המועד לפני

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד גדות, אברהם  
המבקשת כוח בא

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות
אגודות שיתופיות על רישום הודעה

האגודות: בענין נתונים להלן
חקלאית שיתופית אגודה  - הנדיב בקעת מי  האגודה: שם (1)

בע"מ. למים
האגודה: 004988-2―57. מס'  

קיסריה. התעשיה 11, אזור ברקת, רח' המען:  
(29 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול ט"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה חברי גנוסר - קהילת האגודה: שם (2)
בע"מ.

האגודה: 004989-0―57. מס'  
גינוסר 14980. גינוסר קיבוץ המען:  

(29 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול ט"ו רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - אחזקות גינוסר האגודה: שם (3)
בע"מ.

האגודה: 004991-6―57. מס'  
גינוסר 14980. גינוסר קיבוץ המען:  

(29 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול ט"ו רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופיות שינוי סיווג אגודות על הודעות

האגודות: בענין נתונים להלן
קבוצת גבע. שם האגודה: (1)

האגודה: 000038-0―57. מס'  
גבע 18915. המען:  

(15 בנובמבר 1927). התרפ"ח בחשון כ' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

חקלאית להתיישבות פועלים קבוצת - ב' דגניה האגודה: שם (2)
בע"מ. שיתופית

האגודה: 000039-8―57. מס'  
הירדן. עמק ד"נ ב' 15130, דגניה המען:  

(14 בדצמבר 1927). התרפ"ח בכסלו כ' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

יגור. קיבוץ האגודה: שם (3)
האגודה: 000053-9―57. מס'  
יגור 30065. דואר יגור, המען:  
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(4 בנובמבר 1929). התר"צ רישום: א' בחשון תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

רמת רחל. קיבוץ שם האגודה: (4)

האגודה: 000073-7―57. מס'  
יהודה. צפון ד"נ רחל 90900, רמת המען:  

(16 ביוני 1931). התרצ"א בתמוז א' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

יוחנן. רמת קיבוץ האגודה: שם (5)
האגודה: 000109-9―57. מס'  

המען: רמת יוחנן, רמת יוחנן 30035.  
(19 בדצמבר 1932). התרצ"ג בכסלו כ' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

מסילות. קיבוץ האגודה: שם (6)
האגודה: 000127-1―57. מס'  

שאן 10804. בית ד"נ מסילות, המען:  
(3 במאי 1933). התרצ"ג באייר ז' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

משמרות. קיבוץ האגודה: שם (7)
האגודה: 000149-5―57. מס'  

מנשה 37840. ד"נ משמרות, המען:  
(8 בדצמבר 1933). התרצ"ד בכסלו כ' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
מתחדש. קיבוץ משני: סוג

עמל). (תל דוד ניר קיבוץ האגודה: שם (8)
האגודה: 000165-1―57. מס'  

עמל) 19150. (תל דוד ניר שאן, בית עמק המען:  
(1 במרץ 1934). התרצ"ד רישום: י"ד באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

עברון. האגודה: קיבוץ שם (9)
האגודה: 000322-8―57. מס'  

מערבי. גליל ד"נ המען: עברון 25235,  
(11 במאי 1937). התרצ"ז בסיון א' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

המזרחי הפועל קבוצת - אברהם קבוצת האגודה: שם (10)
בע"מ. שיתופית להתיישבות

האגודה: 000353-3―57. מס'  
עציון. כפר צפון יהודה 90912, ד"נ סומר, אלי המען: אצל  

(20 באפריל 1938). התרצ"ח בניסן י"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

קבוצת סעד. שם האגודה: (11)
האגודה: 000422-6―57. מס'  

ד"נ הנגב. סעד 85140, המען:  
(13 בינואר 1941). התש"א רישום: י"ד בטבת תאריך  

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

געתון. האגודה: קיבוץ שם (12)
האגודה: 000790-6―57. מס'  

ד"נ אשרת. המען: געתון 25130,  
(5 ביוני 1949). התש"ט רישום: ח' בסיון תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
מתחדש. קיבוץ משני: סוג

רעים. קיבוץ האגודה: שם (13)
האגודה: 000862-3―57. מס'  

נגב 85132. ד"נ המען:  
(1 בנובמבר 1949). התש"י רישום: ט' בחשון תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

גדות. קיבוץ האגודה: שם (14)
האגודה: 000896-1―57. מס'  

עליון. גליל ד"נ גדות 12325, המען:  
(23 בינואר 1950). התש"י בשבט ה' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

קיבוץ מצר. שם האגודה: (15)
האגודה: 001276-5―57. מס'  
חפר. ד"נ מצר 38820, המען:  

(6 באוקטובר 1953). התשי"ד בתשרי כ"ז רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

מגדל עוז. קיבוץ שם האגודה: (16)

האגודה: 002436-4―57. מס'  
יהודה. צפון ד"נ עוז 90915, מגדל המען:  

(22 בדצמבר 1976). התשל"ז רישום: א' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

רביד. קיבוץ האגודה: שם (17)
האגודה: 002582-5―57. מס'  

טבריה. ד"נ רביד 14960, המען:  
(16 במרץ 1979). התשל"ט רישום: י"ז באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

אשבל. קיבוץ האגודה: שם (18)
האגודה: 003463-7―57. מס'  

ד"נ משגב. המען: אשבול 20198,  
(20 בינואר 1998). התשנ"ח רישום: כ"ב בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

(20 באוגוסט 2007) באלול התשס"ז ו'
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם
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הודעה על שינוי שם אגודה

שיתופית חקלאית - אגודה דוד עותק ניר ניר הקודם: השם (1)
בע"מ.

חקלאית  אגודה שיתופית - נייר מפעל לציפוי החדש: השם  
בע"מ.

האגודה: 57-003325-8. מספר  
(26 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול י"ב מיום:

שיתופית אגודה - נייר לציפוי מפעל הקודם: השם (2)
בע"מ. חקלאית

שיתופית  חקלאית אגודה - דוד ניר נירעותק החדש: השם  
בע"מ.

האגודה: 57-003927-1. מספר  
(26 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול י"ב מיום:

חקלאית שיתופית אגודה - ברמד תעשיות הקודם: השם (3)
בע"מ.

חקלאית  שיתופית אגודה - ברמד תעשיות החדש: השם  
BERMAD INDUSTRIES CS LTD בע"מ.

האגודה: 57-004829-8. מספר  
(28 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול י"ד מיום:

שיתופית חקלאית בע"מ. אגודה - השם הקודם: ברמד (4)
חקלאית בע"מ שיתופית אגודה - ברמד השם החדש:

BERMAD CS LTD  
האגודה: 57-004861-1. מספר  

(28 באוגוסט 2007). התשס"ז באלול י"ד מיום:

(28 באוגוסט 2007) התשס"ז באלול י"ד
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעה מפרק מינוי פירוק, צו
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודה: בזה על פירוק מצווה אני

בע"מ. חקלאית שיתופית אגודה - גרינגב האגודה: שם

.57-004285-3 : האגודה מס'

האגודות  לפקודת  48 סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
ממשרד פק-חלמיש, יוליה את עו"ד למפרק ממנה אני השיתופיות

.64286 תל–אביב-יפו ,25 ציון שד' בן שפירא, חגי שבתאי, עו"ד

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

הנ"ל. המען לפי זו

אגודה  חבר רשאי כל ו–51 לפקודה, (2)46 לסעיף בהתאם
המסחר והתעסוקה בתוך התעשיה שר זה לפני צו לערער על

ברשומות. פרסומו מיום חודשיים

(20 באוגוסט 2007) באלול התשס"ז ו'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

טעות תיקון

שפורסמו השיתופיות, האגודות פקודת לפי בהודעות
ובילקוט הפרסומים ,3540 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים בילקוט

רישום על "הודעה הכותרת במקום ,4143 עמ' התשס"ז, ,5710
אגודות סיווג שינוי "הודעה על צריך להיות שיתופיות", אגודות

שיתופיות".

איטה ילין  
השיתופיות האגודות רשם סגן

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

בע"מ ופתוח להשקעות חברה מצדה
(51-046819-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים 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 ,4.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3328200 ינילוב, ת"ז ישראל את ולמנות מרצון החברה לפרק את
מרח' ,6261572 ת"ז אגוזי, אורי ואת נתניה, ,10 פינה ראש מרח'

החברה. למפרקי נתניה, ,3 קקל

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

אורי אגוזי                ישראל ינילוב   

            מ פ ר ק י ם

בע"מ טק - מרבל
(51-187503-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אפרים,  בן תומר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק גן, רמת ,8 מיכה מרח' ,55665822

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 אפרים, בן תומר

בע"מ דו-ארטנט
(51-239285-3 (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 ,3.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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מרח' גדרון, דן שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק חיפה, ,5 לוין שמריהו

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, גדרון, דן שלמה

בע"מ השקעות ישראל חלוץ
(51-356593-7 (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 ,5.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תלתן מרח' תפוחי, ישראל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,16

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 יו"ר, ישראל תפוחי,

(1998) בע"מ אסטרוטג
(51-264726-4 (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 ,27.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משמר מרח' מרקוס, צביה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,39 הירדן

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,

מפרקת יו"ר, מרקוס, צביה

(1998) בע"מ סולרית ש.י. אטיאס
(51-272052-5 (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 ,5.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אטיאס, יהודה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. קרית מוצקין, ,70 החשמונאים

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 יו"ר, יהודה אטיאס,

בע"מ סולרית - אטיאס
(51-226006-8 (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
החלטה התקבלה ,4.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אטיאס, יהודה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. קרית מוצקין, ,70 החשמונאים

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 יו"ר, יהודה אטיאס,

(1976) בע"מ וטרינריות תרופות וינלנד
(51-073235-7 (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 ,4.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גרגי-היינסדורף, רינה ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,5 מרח' בזל

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,

מפרקת יו"ר, עו"ד, רינה גרגי-היינסדורף,

בע"מ רשת שירותי - סיוון א.
(51-372102-7 (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 ,5.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תל ,3 הקליר מרח' עדן, מור את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק מור עדן,

בע"מ עובד בית נכונה לנהיגה מרכז
(51-368276-5 (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 ,3.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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,050497494 קדם, ת"ז ראובן את ולמנות מרצון החברה לפרק את
החברה. למפרק הרצליה, ,13 הצפצפות 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 קדם, ראובן

בע"מ מהד מ.א.
(51-355910-4 (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 ,3.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050497494 קדם, ת"ז ראובן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק הרצליה, ,13 הצפצפות 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 קדם, ראובן

בע"מ טנה אבאי
(51-310204-6 (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
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
,11 המייסדים מרח' ,003312253 ת"ז וייל, גד רו"ח את ולמנות

נתניה, למפרק החברה.

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, וייל, גד

בע"מ מתקדמות מערכות אדסיס
(51-198143-3 (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 ,21.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3009693 ת"ז קדם,  דן את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

לפרוע יכולת החברה על שהוצהר לאחר החברה, וזאת למפרק
חודשים. עשר שנים בתוך חובותיה את

מפרק קדם, דן

בע"מ תעשיות צ'פניק
(51-189733-2 (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 ,5.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק צ'פניק, בנימין את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.

מפרק בנימין צ'פניק,

בע"מ  שביט 5
(51-265590-3 (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
החברים ויתרו לאחר שכל ,4.9.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,

התקבלה  מראש, 21 ימים של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על
ת"ז ברזילי, ניצן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק יעקב, זכרון ,32 המדע מרח' ,56659105

מפרק ברזילי, ניצן

בע"מ דינריום
(51-383976-1 (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
החברים ויתרו לאחר שכל ,5.9.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,

התקבלה  מראש, 21 ימים של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על
ת"ז עמיר ורשבסקי, את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק ,76910 גיבתון מכפר ,050861947

מפרק ורשבסקי, עמיר

(1983) בע"מ בטוחות כללי
(51-100216-4 (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 ,3.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אשתר,  איה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרקת ,25705872

מפרקת עו"ד, אשתר, איה
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10 22 בגוש 25 בע"מ  חלקה רמב"ן ברחוב דירה
(51-032066-6 (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 ,16.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,24.7.2007 ביום שאושרה (החלטה מרצון  החברה את לפרק
טמיר, אורנה ששון את עו"ד ולמנות (1.8.2007 ביום והומצאה

החברה. למפרקת אביב, תל ,19 משד' ח"ן

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, טמיר, ששון אורנה

בע"מ מט"ח המרות ענת
(51-366888-6 (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 ,11.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הדקלים אביזמל, ענת את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. סירקין, למפרקת כפר ,17

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,

מפרקת יו"ר, אביזמל, ענת

בע"מ צ'יקנטור
(51-249731-4 (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 ,29.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שרון, רו"ח ירחמיאל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 הרכב

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, שרון, ירחמיאל

בע"מ יצרנים ברכפלד ש.
(51-094166-9 (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 ,22.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גזית,  איתי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
,67137 אביב תל ,52 בגין מנחם סונול, דרך ממגדל ,23975121

החברה. למפרק

מפרק עו"ד, איתי גזית,

בע"מ אי.די.או נט
(51-382202-3 (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
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,11.11.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם סבא,  כפר ,12 הבנים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ריזנפלד,                                                עמית

בע"מ מדעיים שירותים אס.פי.אי
(51-338292-9 (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
של במשרדו ,12.00 בשעה ,15.11.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת תל אביב, לשם על, מגדל ,50 דיזנגוף רח' המפרק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, יוסף,                                                אסף

בע"מ ונצ'רס אל.אס.וי.
(51-186956-2 (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
ושות', יגאל ארנון במשרדי ,11.00 בשעה ,18.11.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,1 עזריאלי מרכז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק נמרודי,                                                שלמה
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בע"מ (1996) תקשורת שירותי אפטל
(51-232154-8 (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
ושות', יגאל ארנון במשרדי ,10.00 בשעה ,18.11.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,1 עזריאלי מרכז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק נמרודי,                                                שלמה

א.ו. בע"מ מדיקל שן
(51-247381-0 (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
בר שאול אצל המפרק, רח' ,10.00 בשעה ,20.11.2007 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת  לשם רחובות, ,8
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק ניני,                                                אבנר

בע"מ שיווק גינדי אם.די.אם.
(51-335833-3 (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
זו, לפי  הודעה פרסום 30 יום לאחר או ,28.10.2007 תתכנס ביום
בן הראל, רח' שי במשרד עו"ד ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,242 יהודה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, הראל,                                                שי

בע"מ סורפרייז מוקד
(51-262626-8 (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
זו, לפי  הודעה פרסום 30 יום לאחר או ,28.10.2007 תתכנס ביום
בן הראל, רח' שי במשרד עו"ד ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,242 יהודה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, הראל,                                                שי

בע"מ אקספורט הנגב משקי
(51-087634-5 (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
ושות', הרצוג, פוקס, נאמן אצל ,10.00 בשעה ,21.11.2007 תתכנס ביום
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,4 ויצמן אסיה, רח' דין, בבית עורכי
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,ת של

של החברה. בפנקסים ובניירות לנהוג להחליט כיצד החברה, וכדי

מפרקת עו"ד, היפשר, אורית

בע"מ (1997) חברה להשקעות יגיל
(51-256475-8 (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
של החברה, עו"ד במשרד  ,12.00 בשעה ,19.11.2007 ביום תתכנס 
הגשת דוח לשם תל אביב, ,82 בגין מנחם דרך ושות', דרוקר מ' ד"ר
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
של החברה. בפנקסים ובניירות לנהוג להחליט כיצד החברה, וכדי

מפרק כהן, גלעד                                             ד"ר

בע"מ נט גמבל
(51-211130-3 (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

הודעה  פרסום ממועד 30 יום או ,15.11.2007 ביום תתכנס הנ"ל
נתניה, ,22 ברח' הולנד ,10.00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק לוי,                                                שחק

ריהוט בע"מ עבודות הרשקו אריה
(51-096630-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק בדבר  הודעה
ובדבר אסיפה סופית

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חריף, איל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,8378 ת"ד ,24 גיבורי ישראל
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

תתקיים   16.12.2007 ביום כי הודעה בזה נמסרת כן כמו
 338 של סעיף להוראותיו בהתאם הנ"ל החברה של אסיפה סופית
שמואל הנציב רח' פרידמן, מרדכי רו"ח אצל לפקודת החברות,
של סופי דוח הגשת לשם ,12.00 בשעה נתניה, כניסה, קומת ,25
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, חריף, איל

בע"מ תעשיות הר-אד
(51-193839-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק בדבר  הודעה
ובדבר אסיפה סופית

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חריף, איל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,8378 ת"ד ,24 גיבורי ישראל

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

תתקיים   16.12.2007 ביום כי הודעה בזה נמסרת כן כמו
סעיף של  להוראותיו בהתאם הנ"ל החברה של סופית אסיפה 
רח'  בשעה, פרידמן, מרדכי רו"ח  אצל החברות, לפקודת  338
לשם הגשת ,12.00 בשעה נתניה, כניסה, קומת ,25 הנציב שמואל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד להחליט החברה, וכדי בנכסי

החברה.

מפרק עו"ד, חריף, איל

בע"מ  להשקעות חברה  קוואנטום
(51-188966-9 (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
אצל גולדפרב, לוי, ,10.00 בשעה ,21.10.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,2 ויצמן דין, רח' עורכי מאירי ושות', ערן,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, סגל,                                                דורון

שפורסמה בילקוט ההודעה את מתקנת הודעה זו הערה:
דפוס טעות  בשל  ,2007 בספטמבר   4 מיום ,5713 הפרסומים

האסיפה. בתאריך

ישראל בנק מאת הודעות

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

מתפרסם התשי"ד -11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(22 באוגוסט 2007): התשס"ז באלול ביום ח' העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(22.8.2007) באלול התשס"ז ח'

28,365,931,502

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(15.8.2007) באלול התשס"ז א'

28,229,312,735

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

136,618,767

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(22.8.2007) באלול התשס"ז ח'

28,365,931,502

(23 באוגוסט 2007) באלול התשס"ז ט'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

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

מתפרסם התשי"ד -11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(29 באוגוסט 2007): התשס"ז באלול ט"ו ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(29.8.2007) התשס"ז באלול ט"ו

28,183,218,090

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(22.8.2007) באלול התשס"ז ח'

28,365,931,502

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

-182,713,412

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(29.8.2007) התשס"ז באלול ט"ו

28,183,218,090

(30 באוגוסט 2007) התשס"ז באלול ט"ז

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

__________

תיקון טעות
הוועדה העבודה של (סדרי דיינים מינוי לפי כללי בהודעה
בילקוט הפרסומים שפורסמה  התשנ"ח-1997, דיינים), למינוי
צריך הגדול" הדין הרבני "בבית במקום ,94 עמ' התשס"ח, ,5723

האזוריים". הרבניים הדין "בבתי להיות

(3-403 (חמ




