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מיתאר ארצית תכנית אישור הודעה על
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה- והבניה, התכנון לחוק 54 סעיף לפי בזה, מודיעים
 53 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף  אישרה,  הממשלה  כי ,11965
 15 תת"ל לאומית לתשתית התכנית את האמור, לחוק ו–76ג(10)

.531 מס' ודרך השרון מסילת -

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—697 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הודעה על הרשאה
המדינה, התשי"א-1951 חוק נכסי לפי

המדינה, נכסי  לחוק  6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
להרשות  החליטה הממשלה כי החוק), - התשי"א-11951 (להלן
(להלן הסביבה להגנת במשרד המשרות מנושאי אחד כל את
עסקה בכל הממשלה את לייצג להלן המפורטים המשרד) -
עסקאות  למעט ו–5 לחוק, 4 בהן בסעיפים מהעסקאות שמדובר
בשם ולחתום המשרד, של הפעולות שבתחום במקרקעין,

האמורות. לעסקאות הנוגעים מסמכים על המדינה,

סכום; הגבלת - בלא הכללי המנהל (1)

ש"ח; 500,000 של לסכום - עד למנהל הכללי משנה (2)

ש"ח; 500,000 של לסכום עד - למינהל כללי מנהל סגן (3)

 300,00 של לסכום עד - לתשתיות בכיר כללי מנהל סגן (4)
ש"ח;

ש"ח; 200,000 של לסכום עד - כללי מנהל סגני (5)

ש"ח; 100,000 של לסכום עד - ראשי מדען (6)

ש"ח; 55,000 של לסכום עד מחוזות - מנהלי (7)

ש"ח. 43,000 של לסכום - עד ומשק בינוי ארגון מנהל (8)

המשרד. חשב עם יחד יחתום כאמור מורשה כל

להגנת במשרד משרות לנושאי  הקודמות  ההרשאות כל
- בטלות. הסביבה להגנת במשרד הסביבה ובתפקידים

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—9 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

הלשון ולחקר למדע העליון המוסד הרכב על הודעה
הערבית בישראל

הערבית, התשס"ז-2007 ללשון העליון חוק המוסד לפי

העליון המוסד לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לפי מינתה,  הממשלה  כי  התשס"ז-12007, הערבית, ללשון
נציגי עם שהתייעץ לאחר והספורט, התרבות המדע שר המלצת
העוסקים ציבוריים גופים נציגי  ועם  גבוהה להשכלה מוסדות
לחברים להלן הרשומים את הערבית, הלשון ובמחקר במדע
הערבית הלשון ולחקר למדע העליון  המוסד של הראשונים

בישראל:

;020740841 ת"ז פהד, אבו–ח'דרה (1)

;021406095 ת"ז מחמוד, אבו–פנה (2)

__________
.286 עמ' התשס"ז, 1  ס"ח

;29222098 ת"ז כאות'ר, ג'אבר (3)

ת"ז 020849501; ג'ובראן סלימאן, (4)

;021156088 ת"ז מחמוד, גנאים (5)

;54829825 ת"ז מחמוד, רוקיה זידאן (6)

;057008864 ת"ז מחמוד, כיאל (7)

;021176656 ת"ז פארוק, מואסי (8)

;035372424 ת"ז לוטפי, מנצור (9)

;023190002 ת"ז אלינור, סאיג-חדאד (10)

;47286414 ת"ז סומך, ששון (11)

;203965111 ת"ז ח'אולה, סעדי (12)

;020064861 ת"ז נביה, קאסם (13)

;020555421 ת"ז ג'ורג', קנאזע (14)

.058583030 ת"ז מוסא, שווארבה (15)

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—3788 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

נוער שופטי מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער לחוק  2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
לשמש מטה  הרשומים השלום משפט  בית שופטי על מטילה 

ערכאה: באותה כהונתם תקופת לתום עד נוער שופטי

28119675 סבין כהן, ת"ז

.12175196 יעקב פרסקי, ת"ז

(15 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ה'
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

נוער שופט מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער לחוק  2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
ביתן, אליהו בית משפט המחוזי בבאר שבע, שופט על מטילה
כהונתו תקופת לתום עד נוער שופט לשמש ,062732334 ת"ז

ערכאה. באותה

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

גביה ופקיד הגביה על ממונה מינוי
(גביה) המסים פקודת לפי

(גביה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ראש עיריית גזבר ,055370415 ת"ז חיים, רחבעם את ממנה אני

__________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,
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מדר, ת"ז רחל ואת הגביה על לממונה העיריה) - (להלן העין 
לפקידת גביה, לעניין בעיריה, מנהלת מחלקת הגביה ,053597928
פי על לעיריה המגיעים חובה תשלומי  וגביית ארנונה גביית

דין.

הפרסומים בילקוט שפורסם מינוי על נוסף הוא זה מינוי
.57 עמ' התשס"ח,

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

גביה ופקיד הגביה על ממונה מינוי
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
כפר המקומית המועצה מזכיר ,026099317 לוין, ת"ז דני ממנה את
יחזקאל, יחזקאל ואת הגביה לממונה על המועצה), - (להלן יונה
ארנונה לעניין גביית גביה, המועצה לפקיד גזבר ,046329579 ת"ז

דין. פי על לעיריה המגיעים חובה תשלומי וגביית

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
להלן, המפורטים ניירות ערך חוקרי רשות את מרשה אני (עדות)1,
סמכותו בתוקף ערך ראש רשות ניירות יושב בידי הוסמכו אשר
התשכ"ח-21968, ערך, ניירות לחוק ו–56ג 56ב 56א, סעיפים לפי
,290 ,284 ,246 ,245 ,244 סעיפים לפי עבירות לביצוע חשד לחקור

התשל"ז-31977: העונשין, לחוק ו–425 424א ,424 ,423 ,415 ,291

זהות מס' ________________________השם
051189702 קאופמן יעקב
022039929 דוידי שרה
067249540 ארנון איקה
057185415 הרמור אלחנן
060564044 לימנוביץ שמעון
027744416 אברהמי זהר
032830648 שיפר מרינוב מאיה

בדצמבר   31) התש"ע בטבת י"ד יום עד ההרשאה תוקף
בתפקידו. משמש מקבלה עוד וכל (2009

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.439 א', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.188 עמ' התשמ"ח, ;234 עמ' התשכ"ח, 2  ס"ח

.104 עמ' התשנ"א, ;226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

סמכויות הענקת וצו הרשאה
הדין חוק סדר ולפי (עדות), הפלילית פקודת הפרוצדורה לפי

התשנ"ו-1996 מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי

לפקודת הפרוצדורה הפלילית  2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
להלן, המפורטים ניירות ערך חוקרי רשות את מרשה אני (עדות)1,
סמכותו בתוקף ערך ראש רשות ניירות יושב בידי הוסמכו אשר

התשכ"ח-21968  ערך, ניירות לחוק ו–56ג 56ב 56א, סעיפים לפי
לביצוע חשד  לחקור ערך), לניירות הרשות חוקרי  - (להלן
,424 ,423 ,415 ,291 ,290 ,284 ,246 ,245 ,244 סעיפים לפי עבירות

התשל"ז-31977: העונשין, לחוק ו–425 424א

הפלילי  הדין סדר לחוק  39 סעיף לפי סמכותי ובתוקף
החוק),  - (להלן התשנ"ו-41996  מעצרים),  - אכיפה (סמכויות

- ערך סמכויות לניירות הרשות מעניק לחוקרי אני

אדם העומד  לעכב סמכות 67 לחוק, למעט סעיף לפי עיכוב (1)
לחוק; סעיף 69 לפי 68 לחוק; לפי סעיף לעבור עבירה;

לחוק, ו–(ב) ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף לפי מעצר (2)

ערך, ניירות חוק על עבירות בחקירת עוסקים שהם שעה
התשנ"ד- בנאמנות, משותפות השקעות חוק התשכ"ח-1968,
השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת וחוק ,51994
וצו הרשאה פי ועל השקעות, התשנ"ה-61995, תיקי ובניהול 

זה. סמכויות הענקת

זהות מס' ________________________השם
059836817 בר–און ניר
022363170 גרינברג אמוץ
025155987 שפירר עודד
029476041 אורלי קורן
023010630 לוי אלי
028574325 נהורן חן
027437557 בלזר גלית
025244211 אפק עתניאל
017183419 גולדשטיין רפי
050189430 גיא פנינה
053486767 ארד עתליה
029525219 זומר גל
307002998 אביניצקי איגור
029001591 מיכאלי דוד
34559393 מנדלבאום רונית
15492192 שפירא נעמי
31749989 אובנת לביא
25505173 סלומון דוד
38619243 יוריסטה אייל

054245626 דנון אביעזר
031366081 צפריר עזר

__________
.439 א', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.188 עמ' התשמ"ח, ;234 עמ' התשכ"ח, 2  ס"ח

.104 עמ' התשנ"א, ;226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;338 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

.308 עמ' התשנ"ד, 5  ס"ח

.416 עמ' התשנ"ה, 6  ס"ח
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י"ד יום  עד אלה  סמכויות  הענקת וצו  ההרשאה  תוקף 
ההרשאה מקבל עוד וכל (2009 בדצמבר   31) התש"ע בטבת

בתפקידו. משמש והסמכויות

(25 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ו
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הסמכת מאבטח
ביטחון הציבור, על שמירה לשם חוק סמכויות  לפי

התשס"ה-2005

על  שמירה סמכויות לשם 7 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
כל  מסמיך אני החוק), - התשס"ה-12005 (להלן הציבור, ביטחון
משטרה למאבטח לעניין החוק מאבטח המועסק באבטחת תחנת

כשירותו. את אישר מוסמך שקצין ובלבד מאבטח), - (להלן

 3 סעיף לפי שופט, צו בלא חיפוש לערוך המאבטח סמכויות
כמפורט להלן: לחוק, יהיו

בכלי אדם,  של גופו על - משטרה  לתחנת כניסה בעת  (1)
אחרים; במטען או בטובין תחבורה,

או של אדם גופו על - הקרובה ובסביבתה בתחנת משטרה (2)
נושא שהאדם סביר חשד למאבטח היה אם תחבורה, בכלי
כדין שלא שימוש לעשות עומד או נשק, כדין שלא עמו
בכלי תחבורה. נמצא כדין שלא המוחזק או שהנשק בנשק

האמור בתפקידו משמש המאבטח עוד כל זו הסמכה תוקף
תקפה. מאבטח תעודת בידו ויש

(27 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ז
 (3—3595 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.758 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
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,
חדש מסחרי עירוני במרכז בינוי הוראות שינוי מס' מק/4820א",

ברמות.

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
רח' מערב,  ומצפון  מצפון הציוני הקונגרס רח' אלון,  רמות 
הפרויקט; מרכז לאורך מאיר גולדה ושד' ממערב רקאנטי
,30869 גוש ;218600Y קואורדינטות ,636100X קואורדינטות
הגבולות לפי הכל ח"ח 9; בשלמותן, 14 (ארעי) ,10 ,6 ,5 חלקות

כחול. בקו בתשריט המסומנים

האלה: הקרקע ייעודי  במערך שינוי א) התכנית:   מטרת
מסחר ומשרדים לאזור מגורים, מסחרי משולב מגורים מאזור .1
לאזור מיוחד מסחרי מאזור .2 ומשרדים; ואזור מסחר ותעסוקה,
בינוי חדש קביעת ומשרדים; ב) ואזור מסחרי מסחר ותעסוקה,

לנספח בהתאם מסחרי עירוני חדש ברמות, הכל מרכז להקמת
שינוי ג) בשטח; מאושרות בניה בזכויות שינוי וללא הבינוי,
להקמת ביצוע שלבי קביעת ד) בשטח; מאושרים בניין בקווי
היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ה) הבניינים;
להריסה; ומדרגות גדרות בגין הוראות קביעת ו) בשטח;  בניה
קביעת ח) ולשימור; לעקירה עצים  בגין הוראות קביעת ז)
וחניות; לציבור הנאה זיקת עם שטחים מיקום שינוי בגין  הוראות
בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ט)

הבעלים.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3931 עמ' התשס"ז, ,5704

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

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

תכנית 44. 1 לשנת 2007 של מס' שינוי ,27 ביאליק רח' ,"3777

ביאליק רח' תל–אביב, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
המדרגות,  58 מעבר בית העיר, חלקה ,51 חלקה גוש 6913, - 27

שניאור. זלמן רחוב קטע ,52 חלקה

הפתוח ציבורי לשימוש המבנה הכשרת התכנית: מטרת
המתאימות הנדסיות תשתיות ומערכות שילוב ידי על לקהל,
של המקוריים חלקיו ותקנות, תוך שימור תקנים לפי לצרכים
בין הבעלים בהסכמת איחוד וחלוקה מחדש א) ידי: על הבניין

לפי  - ל–0.0 מ' מ' מ–4 קדמי בניין בקו שינוי ב) ו–52. 51 חלקות
המדרגות לרחוב צדי בניין שינוי בקו ג) לשימור; במבנה הקיים

בניין  בקו שינוי ד) לשימור; במבנה הקיים לפי - ל–0.0 מ' מ' מ–3
בהתאמה  ו–1.70 מ' מ' ל–1.80 מ' מ–3 ו–50 49 בחלקות הגובל צדי
,50 לחלקה הצדי הבניין קו ה) לשימור; במבנה הקיים לפי

שינוי בקו  מ–3 מ'; ו) יקטן לא כיום, מבנה קיים לא שבו במקום
ז) בניית מרתפים  ל–0.0 מ'; מ' מ–5 שניאור) זלמן (רח' אחורי בניין
חדרים בעבור הקיים, הבניין לתחום ומחוץ המגרש, גבולות עד

טכניים.

במשרדי תשלום, בלא בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
ובשעות בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על ידי שינוי נפגע עצמו את הרואה אחר בכל פרט תכנוני או

בתוך  רשאי 100 לחוק, סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
התנגדות להגיש בעיתונים, זו  הודעה  פרסום מיום חודשיים

האמורה. המקומית הווועדה במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

ספיר דורון  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון



919 13.12.2007 התשס"ח, בטבת ד' ,5749 הפרסומים ילקוט

ברק בני 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,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ברק בני ולבניה
בב/מק/3054", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל
מיתאר ולתכניות בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי

בב/מק/105/ס/1. בב/מק/105/פ, בב/105/ס/2, מקומיות

,6195 גוש ברק - ומקומם: בני השטחים הכלולים בתכנית
,42 ,40 ,37 ,36 ,34 ,33 ,31 ,29 ,27 ,26 ,23-21 ,19 ,17-8 חלקות
,101 ,99-93 ,90 ,87 ,84-79 ,77 ,75-71 ,65-56 ,52-47 ,45 ,43
,148 ,146-144 ,141-138 ,136-134 ,127-123 ,120-113 ,110 ,103
,197 ,196 ,194-191 ,188-180 ,176-174 ,172 ,169-159 ,157-151
,256-253 ,248-246 ,242-236 ,234 ,232-226 ,223-218 ,207-203
,296 ,294 ,290 ,286 ,284-282 ,280-278 ,276-268 ,265 ,261-259
,350-343 ,340 ,339 ,337-331 ,327 ,324-319 ,313-311 ,308-298
,437 ,436 ,433 ,380 ,365 ,364 ,361 ,359 ,358 ,356 ,355 ,354 ,353
,466 ,464 ,462 ,460 ,458 ,455 ,453 ,449 ,447 ,445 ,443 ,441 ,439
,493 ,491 ,489 ,487 ,485 ,483 ,481 ,479 ,477 ,475 ,473 ,470 ,468
,596 ,595 ,593 ,591 ,588 ,510 ,508 ,506 ,503 ,501 ,499 ,497 ,495
,628 ,625 ,623 ,621 ,617 ,614 ,612 ,610 ,608 ,607 ,604 ,601 ,600

.801 ,651 ,649 ,647 ,644 ,642 ,640 ,638 ,637 ,634 ,631

על כץ פרדס באזור חדשה בניה עידוד התכנית: מטרת
שינוי ב) רביעית; קומה תוספת א) כדלהלן: בבינוי שינויים ידי
לקבל  שניתן זכויות תוספת ג) ל–3 מ'; מ' מ–4 הצדיים במרווחים
ו–2.5% בגין  מעלית בגין דיור, 5% תנאי הטבת (6% בגין כהקלה
הרביעית; בקומה הסוכות בבינוי שינוי ד) הנוספת);  הקומה
המינימלי השטח בדבר בב/מק/105/פ תכנית בהוראות שינוי ה)
ו) קביעת תנאים להיתר; הגג; יח"ד בקומה שמתחת לדירות של

התכנית. תקופת קביעת ז)

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרנקנטהל ישכר  

המקומית הוועדה ראש יושב
ברק לתכנון ולבניה בני

גן רמת 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,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
רג/מק/1422", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל
לתכניות בהתאם רג/340/ב/2, רג/340/ב/1, לתכניות שינוי

רג/מק/340/ג/17. 340/ג, רג/340/ג/3, רג/340/ב/1/1, רג/340,

 5 אהליאב רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רח' אהליאב, - מצפון גבולות התכנית: ;317 חלקה ,6207 גוש -

315 בגוש 6207, חלקה ממערב - 313 בגוש 6207, מדרום - חלקה
753 בגוש 6207. ,752 חלקות - ממזרח

מספר שינוי ידי על  הבינוי שינוי א)  התכנית: מטרת
בניה והנחיות הוראות ב) קביעת התב"ע; לפי המותר הקומות

קומות. בן 5 קיים לבניין 5 קומות של תוספת ידי על

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

בתוך 60 ימים  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך
בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום
רח' המעגל גן, רמת ולבניה לתכנון המקומית למשרדי הוועדה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-6753394 טל' גן, רמת ,26
הממשלה, קרית אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

אביב. תל ,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך

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

מסתמכת. היא שעליהן

בר צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה    

אתא קרית 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, 

כ/155/ג. לתכנית ובהתאם לתכנית כ/150, כ/מק/440", שינוי

- קרית אתא עיריית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.48 ח"ח גוש 11609, 29 בשלמותן; ,23-14 חלקות ,11626 גוש

גובה שינוי בניה, הוראות קביעת א) התכנית: מטרת
בהסכמת חדשה וחלוקה איחוד ג) בניין; קווי הסדרת ב) בניינים;

בניה  הסדרת 23-14 בגוש 11626 לצורך הבעלים בתחום חלקות
לבניה חדשה. אפשרות קיימת ומתן

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

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8478420 טל' חיפה, ,7 העיריה כיכר אתא, קרית ולבניה
לשכת חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
חיפה, ,15 הפלי"ם רח' חיפה, הפנים, משרד המחוזית, התכנון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-8633448 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות הכרמל מופקדות מורדות ולבניה

לתכניות שינוי מכ/מק/320ב", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ברח'  בינוי הסדרת תרש"צ2/10/25, מכ/320, ג/580(מכ/68),

נשר. ,36 היסוד קרן
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חנן,  תל שכ' נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,24 חלקה ישן 11234), גוש 12572 (גוש - 36 היסוד קרן  רח'

.22 ח"ח

המסומן  לפי בניין אחורי וצדי א) שינוי קו התכנית: מטרת  
הדירות  שטח  הגדלת ב)  מ';  4.12 למינימום עד   בתשריט

מ"ר. במקום 110 ל–120 מ"ר

לתכנית שינוי מק/מכ/311ב", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
מגורים. לתוספת אחורי בניין קו שינוי מכ/311א,

הוורדים 9א רח' נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.8 ממגרש חלק ;13 חלקה ,11252 גוש -

אישור  שיתאפשר באופן בניה קו שינוי התכנית: מטרת  
תוספת שאינה מסומנת ,A למבנה כ–7.2 מ"ר של לתוספת

מכ/311. התב"ע בתשריט

בימיםובשעותשהמשרדים בתכניות, לעיין רשאי כלמעוניין
פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים
כל הזכאי וכן תכנית, על ידי עצמו נפגע את הרואה תכנוני אחר
בתוך 60 ימים  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך
בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום
מגדל הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי

.04-8676296 טל' ,33093 חיפה ,2 רח' כורי ,7 קומה הנביאים,

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

מסתמכת. היא שעליהן
יואל מוזס  

המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל מורדות ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי אלעד

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

גז/במ/4/195. לתכנית שינוי אל/מק/5/4/195",

יוסף רח' אלעד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 147 מגרש  בשלמותה;  22 חלקה ,5755 גוש  -  32 בן–קיסמא

גז/במ/4/195. מתכנית בשלמותו

מ'. ל–1.5 מ' מ–5 אחורי בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1371 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5622, 4.1.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,03-9078131 טל' אלעד, ,1 גאון ניסים רח' אלעד, ולבניה לתכנון
שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

כהן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

אלעד ולבניה לתכנון

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

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

הר/מק/ד/7/א", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת השרון הוד
הר/במ/20/9/600/א. ,R/6 לתכניות שינוי

גוש - השרון  הוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.305 ,276 ח"ח ,6453 גוש ;7 ,6 ח"ח ,6443 גוש ;73 ,1 ח"ח ,6442

בצומת דרך קיימת והרחבת גיאומטרי התכנית: שינוי מטרת
תנועה. כיכר הסדרת וההכשרות, לצורך הבנים הרחובות

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
רח' השרון, הוד ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
העתק הוד השרון 45265 טל' 09-7759666. 7 (קומה ב'), ברית בני
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון הוד 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,
הר/מק/ מס'  מפורטת  "תכנית מופקדת השרון הוד   ולבניה 

הר/52/א. לתכנית שינוי 52/א/6",

צבי, גני השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.446 מגרש ;86 ,85 ח"ח גוש 6443, - 9 השעורה רח'

היתר; ללא בניין למבנה קיים א) שינוי קווי התכנית: מטרת
קיים. למבנה בניין לקווי הוראות קביעת ב)

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

בתוך 60 ימים  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך
בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום
,45265 הוד השרון ולבניה לתכנון הוועדה המקומית למשרדי
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7759666 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

סבא כפר 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 סבא כפר ולבניה

כס/מק/14/1/ל". המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
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אליעזר רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 114 חלקה גוש 6431, - 17

אפשרות ומתן תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
ונוסף למגורים, פרטית במגרש המיועד שחיה בריכת להקמת
מ',  ל–0.4  מ' מ–0.8 אז"ר  לרח' אחורי בניין בקו שינוי כך על 
רח' דרך חנויות למגרש כולל הכניסה הראשית במיקום ושינוי

אז"ר. דרך רח' עגנון במקום ש"י

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
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
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

כס/מק/ב/3/א".

ד"ר רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 242 חלקה גוש 6429, - 17 סנה משה

על מרפסת קירוי - בניה חריגת הסדרת התכנית: מטרת
ידי: על ,17 סנה משה רח' א', קומה ,1 מס' בדירה רעפים גג  ידי

שטח  ותוספת  מ',  ל–4.87  מ' מ–6.88 אחורי בניין קו שינוי (1
קירוי - בינוי בדבר  התכנית הוראות  שינוי (2 ;1 מס' לדירה
דירה שטח הגדלת ידי גג רעפים; 3) 1 על מס' בדירה מרפסת

סך  ללא הגדלת הדירות, כלל שטח חשבון א' על 1 בקומה מס'
עיקריות. למטרות השטחים כל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.67 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5722, 25.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

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

מס' כס/מק/497". "תכנית מפורטת (1)

תל  רח' סבא,  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
בשלמותה. 77 חלקה גוש 6433, - 71 חי

שתאפשר הקמת  תכנונית מסגרת יצירת א) מטרת התכנית:  
קומת  + קרקע קומת גבי על גג + 4 קומות בן מגורים בניין
מ–5 מ'  בניין אחורי למרפסות ב) קביעת קו דירות; 18  מסד,

ל–4.5 מ'. 

כס/1/1 על  תכנית שינוי לפי ללא הבניה נשמרות זכויות
1,835 מ"ר. מתן הקלה  עיקרי שטח ההקלות: לרבות תיקוניה
הקלה  מתן (75.7 מ"ר). דיור שיפור בגין הבניה באחוזי 6% של
של  הקלה מתן (63.1 מ"ר). בגין מעלית באחוזי הבניה 5% של
יח"ד  מספר הגדלת (31.5 מ"ר). (מסד) קומה תוספת בגין 2.5% 
למטרות  השטחים כל סך הגדלת ללא ל–18 יח"ד יח"ד מ–15
בניין קו בתשריט, כמסומן למרפסות הבניין קווי עיקריות.
תכנית  מאחר ותכנית זו מבוססת על 4.5 מ'. למרפסות אחורי
שטחי השירות יבואו ב–18.6.1970, שקיבלה תוקף כס/1/1
שטחי השירות הנ"ל. בתכנית שנקבעו על השטחים נוסף
חדר מבואות, מדרגות, חדרי  משותפים:  שטחים יכללו
ושטחי משותפים, מחסנים גז, חדר אשפה, חדר מכונות,
קומת וכן  שירות, וחדר מדרגות ממ"ד, בדירות: שירות 
עמודים בקומת מקורה חניה ושטחי מפולשת, עמודים

מסד. ובקומת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3236 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5683, 4.5.2007 ובילקוט

כס/מק/498". מס' מפורטת "תכנית (2)

שיבת  רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 272 חלקה גוש 6427, - 25 ציון

ידי  על קיים מחסן שטח הגדלת הסדרת א) התכנית: מטרת  
קרקע תכסית  והגדלת שירות, לשטח עיקרי שטח העברת 
פרטי בבית בחלקה המותרים השטחים בסך שינוי ללא

ל–44%  מ–35% קרקע תכסית הגדלת ב) ;25 ברחוב שיבת ציון
העברת החלקה; ג) על המותרים השטחים שינוי בסך  ללא

שינוי  ללא לשטח שירות לבניה העיקרי המותר משטח 6 מ"ר
החלקה. על המותרים השטחים בסך

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3753 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 13.7.2007 ובילקוט

המקומית האמורות נמצאות במשרדי הוועדה התכניות
סבא, כפר  ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177 טל'
וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

מודיעין 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, 

מד/23. מקומית מיתאר לתכנית שינוי מד/מק/6/23",

- מע"ר מודיעין, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותן. 41 ,33-26 חלקות ,5884 גוש

ושינויים אדריכליים ועיצוב בינוי שינוי התכנית: מטרת
לשעבר),   34 (מגרש לדרך שמעל גשר בדבר הבניין בקווי
התרת  מ', ל–35  מ' מ–10 המותר רוחב הגשר הגדלת  כדלקמן:
באופן המעבר תחום וצמצום הדרך במפלס דלתות הצבת
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 34 עת (במגרש בכל דרכו לציבור הנאה וזיקת שייוותר מעבר
- מדרום לצפון). לשעבר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3423 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 7.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-9726115 טל' מודיעין, ,1 תלתן רח' מודיעין, ולבניה לתכנון
קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,
פתוחי האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מיתאר "תכנית  אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
נת/7/400, לתכניות שינוי נת/מק/20/401/א/1", מס'   מקומית 

נת/20/401/א.

גוש - נתניה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,7949 גוש ;16 ,10 ח"ח  בשלמותן,  12 ,7 חלקות ,7943

בשלמותן;   19-6 חלקות ,9039 גוש ;15 ח"ח  בשלמותן,  20 ,18 
;27 ,25 ח"ח 12, 30-28 בשלמותן, ,26 ,24-13 חלקות11-2,  גוש9040,
;22 ,20 ,17 ח"ח  בשלמותן,  21 ,18 ,14-12 חלקות ,9041  גוש
,9043 גוש  בשלמותן;  34-26 ,24-14 ,12-4 חלקות ,9042 גוש
 22-19 ,15 ,7-5 חלקות ,9045 גוש  בשלמותן;  26-4 חלקות

.26 ח"ח בשלמותן,

בהסכמת מחדש וחלוקה  איחוד א) התכנית:  מטרת
קו שינוי ד) ציבור; שטחי הגדלת ג) דרכים; הרחבת ב) הבעלים;
הבניה; ז) תוספת שטחי חלוקת שינוי ו) לבינוי; בניין; ה) שינוי

קומות.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1172 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5479, 2.12.2005 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

פיירברג מרים  
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
נת/ לתכניות שינוי נת/מק/1/17/368", מס' מפורטת  ברמה

נת/מק/96/7/400/ב. נת/7/400, הסבה, + 6/368/ג

אזור נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה גוש 7962, - 6 גיבורי ישראל רח' ספיר, התעשיה ע"ש

בשלמותה. 35

קומות מספר הגדלת על ידי שינוי לבינוי א) התכנית: מטרת
וגג  + 8 קומות מרתף ל–4 קומות קומות או 4 3 קומות + ממרתף
קביעת ג) ל–130%; מ–120% עיקריים שטחים הגדלת ב) טכני;

הקיימים. המבנים הריסת ד) בניה; ומגבלות הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3424 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 25.5.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
שר שמעון

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
נתניה ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

אפ/2000. לתכנית שינוי רנ/מק/170",

רח' העין, ראש ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
בשלמותו. מגרש 2 41 בשלמותה; חלקה גוש 5507, - 26 רש"י

ל–6 יח"ד  יח"ד מ–3 יח"ד הגדלת מספר התכנית: א) מטרת
קומות  מ–3  קומות מס' הגדלת ב)  המותר;  בשטח  ועמידה

קומות. ל–4

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2157 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5645, 2.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' העין, ראש ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9007289
טל' רמלה, הממשלה, קרית ,91 הרצל רח' המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

לציון ראשון 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 לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/66/22/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

בתוקף. רצ/1/1 לתכנית שינוי

לציון, שיכון ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.51 ,3 ,2 ח"ח ,4243 גוש - המזרח
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הרחבת דרך. מטרת התכנית:

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
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
טל' לציון, ראשון ,20 רח' הכרמל לציון, ראשון  לתכנון ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מפורטת 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 לציון ראשון ולבניה
שינוי רצ/מק/2/134", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

רצ/18/22/1. רצ/22/1, לתכניות

לציון, שיכון ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.134 ח"ח ,4247 גוש המהר"ל מפראג - המזרח, מדרום לרח'

קיים. עלמין בית הרחבת התכנית: מטרת

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  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' לציון, ראשון ,20 רח' הכרמל לציון, ראשון  לתכנון ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב  
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעת ביטול הודעה בדבר
תכנית הפקדת הודעת ביטול  על  הודעה בזה נמסרת
רח/2000/ב/1, לתכניות שינוי רח/מק/2000/ב/4", מס' מיתאר
ובילקוט ,2.11.2006 ביום בעיתונים שפורסמה רח/מק/2000/ב/2,

.658 עמ' התשס"ז, ,5599 הפרסומים

התכנון תחום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
א', מגורים אזור קרקע: צמודי מגורים אזורי רחובות, המקומי
המאפשר קרקע צמודי מגורים ב' מיוחד, ואזור א' מגורים אזור

עמודים. קומת ללא קומות 3 בניית

במרתפים. בינוי הוראות שינוי התכנית: מטרת

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בימים רחובות, ,2 ביל"ו רח' רחובות, ולבניה לתכנון המקומית

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

מלול רחמים  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום 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 השרון דרום ולבניה
שד/מק/41/594", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/1000/ב. שד/1/15/594, לתכניות שינוי

,7620 גוש חיים - ומקומם: גן השטחים הכלולים בתכנית
מתכנית  34 בשלמותם מגרשים 33, 379 בשלמותן; ,378 חלקות

שד/1/15/594.

בחלקות לבריכה בניין קווי שינוי א. התכנית: מטרת
בינוי; תכנית לפי הוראות  שינוי ב) ;7620 בגוש   379 ,378 

מ'  מ–5  לבריכה 378 במגרש אחורי בניין קו שינוי  ג)
מ';  ל–1  מ' מ–4 לבריכה מגורים בית בין מרחק שינוי ד) מ';  ל–1
ל–1 מ';  מ' מ–4 378 במגרש לבריכה מערבי צדדי בניין קו שינוי  ה)
מ'  מ–4  378 במגרש לבריכה מזרחי צדדי בניין קו שינוי  ו)
מ–4 מ'  במגרש 379 צפוני לבריכה צדדי בניין שינוי קו ז)  ל–0 מ';
מ–4 מ'  במגרש 379 מערבי לבריכה צדדי בניין שינוי קו ח)  ל–1 מ';
לבריכה  עזר למבנה במגרש 379  קדמי בניין קו שינוי ט) מ';  ל–0 
לבריכה  עזר במגרש 379 למבנה צדדי בניין קו שינוי י) ל–0 מ'; מ' מ–4

מ'. ל–0 מ' מ–5

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

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
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

אילן שוהם  
המקומית הוועדה ראש יושב  
השרון דרום ולבניה לתכנון

השרון לב 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 השרון לב ולבניה
צש/מק/10/21-6", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

צש/2/21-6. צש/0/2-0, לתכניות שינוי
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גוש משמרת - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.42 חלקה ,8277

חלק בין  נחלה, של א' בחלקה שיחלוף התכנית: מטרת 
ללא החקלאיים, המגורים מאזור  חלק  לבין החקלאי מהאזור
מגבלות למנוע כדי תכלית, לכל המיועדים בשטחים שינוי
הזכויות למימוש אפשרות ומתן קיימת ניקוז מתעלת הנגרמות

תקפות. מתכניות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
בעיתונים, זו הודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות
בני צומת השרון, לב ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי
ההתנגדות העתק .09-7962205 טל' ,40600 תל מונד דרור, דואר
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.08-9788444 טל' 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

מדר יאיר  
המקומית הוועדה ראש יושב  

השרון לב ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

בתכנית סופר תיקון טעות בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
"תכנית סופר טעות  תיקון  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
פורסמה אישורה על הודעה אשר טה/מק/ג/1/6724", מס'

התכנית  - 3216 (להלן עמ' התשס"ו, ,5528 הפרסומים בילקוט
המאושרת).

,15035 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית  השטחים הכלולים
 171-164 ,162-158 ,155 ,135-76 חלקות ,15037 גוש ;1 ח"ח
,93 ,77-51 ,38-13 חלקות ,15038 גוש ;154 ,5 ח"ח בשלמותן,
;98 ,94 ,92 ,39 ,12 ,11 ח"ח 8, 132-130 בשלמותן, ,125-99 ,96 
,110 ,109 ,23 ח"ח  בשלמותן,  151 ,120 ,21 חלקות ,15062 גוש

.152

בישיבתה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה התכנית: מטרת
טעות  תיקון פרסום הודעה בדבר על 29.3.2007 החליטה מיום
 1009 במגרשים כלהלן: המאושרת בתכנית שנעשתה  סופר
בניין קו  למעט  ג/6724, לתכנית ביחס שינוי חל לא ו–1010,

מ'. ל–2 שונה אשר 1009 במגרש דרומית בחזית

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6739526 טל' ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה לתכנון
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, הפנים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

זיגדון אליהו  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

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

ג/במ/143. לתכנית שינוי מק/כר/10/143",

- כרמיאל עיריית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 87 חלקה ,19067 גוש

ותכסית בתכנית הקבוע בניין קו של שינוי התכנית: מטרת
מותרת.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3940 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 17.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9085681 טל' ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה לתכנון
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת הפנים, משרד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אלדר עדי  
המקומית הוועדה ראש יושב

כרמיאל ולבניה לתכנון

מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

מה/מק/1/12357". מס' מפורטת "תכנית (1)

רח'  העמק, מגדל ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 73 חלקה גוש 17296, - 11 סביון

שינוי  ידי על קיימות  לפרגולות אישור התכנית:  מטרת  
(צפוני). וצדי קדמי בתכנית הקבועים בניין בקווי

לתכנית שינוי מה/מק/2/12357", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12357.

רח'  העמק, מגדל ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 54 חלקה גוש 16820, - 25 יסמין

בניין;  מקו החורגים וגגון פרגולה אישור א) התכנית: מטרת  
בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי ב)

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

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
.04-6507794 טל' ,590 ת"ד העמק, דרך העמק, מגדל ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
עילית, נצרת ,580 ת"ד הממשלה, קרית הצפון, מחוז  ולבניה

.04-6558211 טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

ברדה אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמק מגדל ולבניה לתכנון
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המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מק/גמ/341/6540". "תכנית מופקדת המזרחי ולבניה הגליל

גוש - טורעאן  כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.15 ח"ח ,14 חלקה ,16621

ל–25 מ'  מ' מ–34 מגרש רוחב חזית התכנית: הקטנת מטרת
חלקה קיים. בהתאם לרוחב

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,15241 כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה
התנגדותו ימציא את העתק המתנגד .04-6772333 רב–קוי טל'
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/גמ/334/3530". מס' מפורטת "תכנית (1)

,22515 גוש  - מסר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.100 ,22 מגרשים ;113 חלקה

ואחורי. קדמי בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4107 עמ' התשס"ז, ,5709

מק/גמ/322/5835". מס' "תכנית (2)

גוש 17215, - שיבלי ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.99 חלקה

קיימים. לבניינים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3760 עמ' התשס"ז, ,5697

הוועדה משרדי  במשרדי נמצאות האמורות התכניות 
ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית
במשרדי וכן ,04-6772333 רב–קוי טל' ,15241 תבור כפר  ,515
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

חקלאי צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

המרכזי הגליל 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,
מס' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת המרכזי הגליל ולבניה

ג'וליס ג/7145. לתכנית מיתאר ג/מר/1/06/7145", שינוי

,18449 גוש ג'וליס - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.163 ,160 ,147 ,100 ח"ח

בגוש   156 לחלקה גישה דרך הסדרת התכנית: מטרת
.18449

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

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
ת"ד אש, מכבי מול עירוני שוק עכו, המרכזי, הגליל ולבניה
את ימציא המתנגד .04-9912621 ,04-9919339 טל' עכו, ,460
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו העתק
נצרת הממשלה, קריית המחוזית, התכנון לשכת הצפון, מחוז

.04-6508508 טל' ,17000 עילית

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

מסתמכת. היא שעליהן

הזימה מהנא  
המקומית הוועדה ראש יושב  
המרכזי הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים 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 הוועדה המחוזית  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית שינוי מק/יז/02/12140", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/12140.

גוש  - היוגב מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 29 חלקה ,11485

בינוי במשק  ובהוראות בניין בקווי שינוי מטרת התכנית:  
היוגב. במושב שמילוביץ

לתכנית שינוי מק/יז/01/13136", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/13136.

;21 ח"ח גוש 17048, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.39-31 ,20-15 ח"ח ,17049 גוש

שיוך   - בקיבוץ מגורים מגרשי הגדרת התכנית: מטרת   
בקווי שינוי ב) מחדש; וחלוקה איחוד א) ידי: על דירות
בהוראות הקלה ד) ובינוי; עיצוב בהוראות שינוי ג) בניין;

תכסית. בדבר תכנית

לתכנית שינוי מק/יז/01/13035", מס' מפורטת "תכנית (3)
ג/13035.
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,13 ח"ח ,11267 - גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 127 מגרש ;40 ,15

בהוראות  הקלה ב)  מגרש;  חלוקת  א)  התכנית:  מטרת  
בניין בהתאם בקווי שינוי דיור; ד) יחידת תוספת תכנית; ג)

לתשריט.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6520038 טל'
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים 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,

.11304 לתכנית שינוי מק/יז/05/11304",

,6-4 ח"ח ,16788 גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.9

לאפשר כדי במיוחד צרים מגרשים הסדרת התכנית: מטרת
בקווי ושינוי מחדש וחלוקה איחוד ידי על חריגות, ללא בניה

בניין.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3435 עמ' התשס"ז, ,5689

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038 טל'
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מקומית מיתאר 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 הגליל שפלת ולבניה
שג/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת הצפון מחוז ולבניה

מאושרת ג/6956. לתכנית הוראות מק/04/07", שינוי

,18587 גוש טמרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.38 ח"ח

,38 בחלקה קווי בניין בדבר הוראות התכנית: שינוי מטרת
למצב בהתאם יהיו הבניין קווי הבניה, בזכויות שינוי ללא

מצורף. בתשריט המסומן הקיים

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

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
.04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד עילית, נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן
סמיר והבה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשדוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
ד/592, ,4/111/03/3 ,3/111/03/3 לתכניות שינוי  3/מק/2207",
,20/101/02/3 ,101/02/3 ,(111/03/3) ד/592,  לתכניות כפיפות

.85/101/02/3 ,62/101/02/3

י"א, רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש 2192, - 66 ,64 רח' כנרת ,10 ,8 רח' הר כנען ,87 מצדה רח'
;50 ,46 ח"ח ,7 חלקה ,2193 גוש ;115 ,114 ,84 ח"ח ,82  חלקה

דונם. 12.041 התכנית: שטח ;48 ח"ח ,2488 גוש

המותרים בניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
זה: פירוט לפי  המותר השטח  כל בסך  שינוי בלא  בתכנית

ממגרש 393 בגוש 2193 למגרש  עיקרי שטח 1,900 מ"ר העברת
במגרש  למגורים קרקע בקומת 2 יח"ד תוספת ב) 382 בגוש 2192;
תוספת  ג) במגרש; 52 יח"ד יהיו הכל שסך כך 382 בגוש 2192,
בגוש   382 במגרש מרבי וגובה  בינוי הנחיות וקביעת  קומה
עמודים; לקומת עיקריות למטרות בניה זכויות ניוד ד) ;2192

מס' 382  393 בגוש 2193 למגרש מס' ממגרש זכויות העברת ה)
שטחי דירות  של 2 יח"ד, הגדלת תוספת לאפשר 2192 כדי בגוש

י"א. רובע ,2192 גוש ,82 ושינוי בינוי בחלקה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3438 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 4.5.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון
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שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי 5/מק/2463", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.107/102/02/5 לתכנית

הנגרים רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.28 ,27 ,17 ח"ח ,38014 גוש -

מרכז באזור ומשרדים למסחר מגרש הקמת התכנית: מטרת
הנחיות  קביעת 107/102/02/5 תוך מיתאר תכנית לפי מטרופוליני
קווי הבניין קביעת מגרשים; ב) איחוד ידי: א) על ומגבלות בניה,
הדרך;  הרחבת ג) הקובעת; הכניסה  למפלס ומתחת מעל  0.00 

קומות. מספר הגדלת ד)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון המקומית

.08-6463656 טל' שבע, באר

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

מסתמכת. היא שעליהן

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

דימונה מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת 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 דימונה ולבניה
25/מק/1050", מס' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

.101/02/25 לתכנית שינוי

- הרצל רח' דימונה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.15 ח"ח ,39512 גוש

למבני לשטחים בין שצ"פ החלפת שטחים התכנית: מטרת
הבניה זכויות הגדלת ללא רפואי, מרכז הקמת לצורך ציבור

.101/02/25 תכנית מכוח הניתנות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
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
העתק .08-6563182 טל' דימונה, ,1 ת"ד דימונה, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.08-6263799 שבע, טל' באר הפנים, משרד מחוז הדרום,

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

מסתמכת. היא שעליהן
כהן מאיר  

המקומית הוועדה ראש יושב
דימונה ולבניה לתכנון

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אילות חבל ולבניה לתכנון
12/מק/508", מס' "תכנית מפורטת מופקדת מחוז הדרום ולבניה
השינויים למעט ,164/02/12 ,158/02/12 לתכניות בכפיפות

זו. בתכנית המפורטים

חבל אילות. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

שינוי ללא מגרשים, של  וחלוקה איחוד  התכנית: מטרת
קרקע. ייעוד כל של הכולל בשטח

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

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
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 הוועדה

.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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שמעונים ולבניה

.3/104/03/7 לתכנית שינוי 7/מק/2108", מס' מפורטת "תכנית (1)

 - משמר הנגב קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
מוסדר  גוש 100230 לא מהגוש; חלק 100230/5 מוסדר גוש

.2 ,1 ח"ח מהגוש, חלק

של  א' מגורים באזור  מותרת  תכסית  התכנית:  מטרת  
.40% הרחבה קהילתית יהיה

.312/03/7 לתכנית שינוי 7/מק/2530", מס' מפורטת "תכנית (2)

שכ' 1  בנגב, ערערה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.150 + 149 מגרשים ;100084 גוש -

מגרשים. בניין; ב) איחוד קו התכנית: א) שינוי מטרת

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

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
באר אחרונות, ידיעות בית ,139 קק"ל רח' שמעונים, ולבניה
התנגדותו את העתק ימציא  המתנגד .08-6230966 טל' שבע, 
קק"ל רח' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי

.08-6230966 טל' שבע, באר אחרונות, ידיעות בית ,139
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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
קדמן צביקה  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה שמעונים

הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  

הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מושאילוב2094
מיכאל

זלפה14.2.1995 מושאילוב

יהודית9310 פויר אברהם אריה7.11.2006פויר

ורדית3289 יוסף12.9.2003לוי לוי

מרדכי5373 אשור אסתר1.3.2007אשור

פינקו6132 אסנתפיירשטיין גלבגיסר

לינה4364 אסנת10.6.2002פיירשטיין גלבגיסר

תנחום6045 נעמי22.10.2007מררי ארקין

שמואל8763 דוריס4.10.2006עלפי עלפי

אלי1814 הלן15.10.2007שטראוס חיה שטראוס

נחמד7765
רפאל–מאיר

אפרת10.3.2006 כאה

רחמים25.9.2007צברי מרים9967 צברי

זעפרן רחמים8.7.2007זפרן פיאר לוזר6818

אהרן4038 נחמה1.2.2006פלדמן לורברבאום

רבקה8027 אסתר24.3.2000סלניקיו ויצמן

חיה11.10.1989ויסמן אברהם1464 דננבורג

ויקטוריה8894 מלכה נילי6.10.2007מנשה

ראובן3676 שושנה5.8.2007צדיק צדיק

מרים6462 מזרחי אהרון9.10.2007אשכנזי

שלמה3827 נורית23.8.2007ברק ברק

שושנה9687 מרדכי4.5.2007כהן כהן

(6 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ"ה

הראשי ביטון, המזכיר משה

              

האזורי בנתניה  הרבני הדין בית   
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

יאיר1775 צפורה15.10.2007שבח שבח

ישעי9038 בכר רחל27.10.2007טישלר

לחמי דרור2.11.2007לחמי אריה1298

רבקה0945 משה20.10.2007גולדפרב גולדפרב

רות3473 אסתר20.10.2007ברדה אגמון

נסים5795 בובה22.9.2007לוי לוי

אביבה8538 בן8.5.2002ורטהיימר ורטהיימר
ציון

מריה0756 דוד אליחי טלילה13.10.2007בר

סומר12.10.2007רושו טינה1106
מרי–הילה

אודליה1465 דניאלה30.7.2007אביאל אביאל

רחל4179 דוד9.12.2005אהרון אהרון

(27 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ז

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל יהושע

האזורי בפתח תקוה  הרבני הדין בית    
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אברהם8721 ריבה17.10.2007ובר ובר

נפתלי9362 יעל25.10.2007כצמן כצמן

שמואל0560 אליהו1.11.2007אלדד אלדד

חנה0552 אליהו17.3.1979אלדוד אלדד

אברהם6282 שולמית31.8.2007שכטר אבני

צבי5440 מזלה11.2.2003מזרחי מזרחי

איליה5392 לרנר מאיר21.4.2007לרנר

אליזבטה22.10.2007פורמן בוריס6650 פורמן

פייגה1824 שרה27.10.2007גולדנטייר שץ

יעקב8040 נזימה2.10.2007מסיקה יעקב

פאני9366 שלומוביץ30.10.2007שלומוביץ
יעקב
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

דניאל7558 שטרן אסתר25.5.2007שטרן

מרדכי4558 ברוריה30.8.2007מרגלית פלונצ'ק

משה3855 שמעון10.11.1995הלפרין גלפרין

(18 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ח'

הראשי הלוי, המזכיר                                                 משה

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מויסיי4883 רימה20.2.1999גולדקין גולדקין

בוריס3390 אלה18.12.2006פלשל פלשל

חיים0647 יוספה5.11.2007קרמונה קרמונה

קיגל אווה3.3.2007וובר מריה7435

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז

הראשי גרנביץ, המזכיר                                              חנוך

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דרור8633 יהודית15.7.2007שק שק

יוסף8926 יהודית8.8.2004טרבולסי חורי

גבריאל1437 טייב
מקסים

ז'קלין טייב

(25 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ו

הראשי דידי, המזכיר שלמה

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שקלי מרגו16.9.2007שקלי יצחק3464

פריחה9025 עליזה13.11.2007אסולין אסולין

מרי0490 אלה20.10.2007זיסרמן זיסרמן

אתי23.7.2007בוכור פרדוס7266 דיינים

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אלי2070 יפרח אדית25.9.2001יפרח

מטבי9360 אירה22.7.2007פיימן פיימן

דינה0291 דוב2.1.2004אלמליח אלמליח

זרמטי אברהם25.5.2005זרמטי מרדכי3633

(22 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ב

הראשי                                     ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יפת8479 אורה2.3.1985באסיל אמידי

ששון9579 רינה26.9.2007צ'פרק צ'פרק

יחזקאל7438 סיגלית9.11.2007שורץ אשרף

סוויד רוזה8780
שושנה

מצליח25.11.2006 סוויד
אברהם

וינשלבאום9367
חינקה

גבריאל18.7.1998 וינשלבאום

וינשלבאום9359
ארנסטו

גבריאל28.7.2007 וינשלבאום

שמחה7545 מצליח אבנר אברהם20.10.2007מצליח

טטיאנה2746 יאנה10.11.2007קוטליאר קוטליאר

חייט לילי13.7.2007חייט חנוך1087

(26 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו ט"ז

הראשי פרץ, המזכיר אברהם

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יוסף1645 מזלכ"ו חשוון ס"חקליין קליין

בטיכ"ו שבט ס"זיפרח מאיר8618 שלום  יפרח 
שבע בת בתיה

ס"זמאיר שלום6670 אב אוריתכ' מאיר

משה9618 אלישבעט"ו תשרי ס"חכרמלי כרמלי

(21 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"א

הראשי                                             יצחק דהאן, המזכיר
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באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

תיק
המ־ שם

נוח/ה

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יעקב7722 לי–אור14.12.1995ברנדס שלמה– דויד

(19 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ט'

הראשי צבי מוראד, המזכיר                                            

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות
שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
חקלאית שיתופית אגודה - יזרעאל ירקות האגודה: שם (1)

בע"מ.
האגודה: 004997-3―57. מס'  

יזרעאל 19350.ד יזרעאל, ד"נ המען:  
(30 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון י"ח רישום: תאריך

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

חקלאות שיתופית אגודה - יהודה הרי תנובת האגודה: שם (2)
בע"מ.

האגודה: 004998-1―57. מס'  
.94386 ירושלים המען: רח' אריאל 8,  

(30 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון י"ח רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. ת.ל.ם אגודה שיתופית חקלאית האגודה: שם (3)
האגודה: 004999-9―57. מס'  

מנשה, מענית 37855. המען: ד"נ  
(30 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון י"ח רישום: תאריך

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

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - יזמויות האגודה: בארי שם (4)
האגודה: 005000-5―57. מס'  

בארי 85135. הנגב, ד"נ המען:  
(30 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון י"ח רישום: תאריך

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

בע"מ. חקלאית גרנות יובלים האגודה: אגודה שיתופית שם (5)
האגודה: 005001-3―57. מס'  

חפר. ד"נ המען:
(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך

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

שיתופית  אגודה - אליהו תלמי מתיישבי האגודה: שם (6)
בע"מ. קהילתית להתיישבות

האגודה: 005002-1―57. מס'  
תלמי אליהו 85452. הנגב, המען: ד"נ  

(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

להתיישבות אגודה - השיטה בית  מתיישבי האגודה: שם (7)
בע"מ. אגודה שיתופית קהילתית

האגודה: 005003-9―57. מס'  
המען: ד"נ גלבוע, בית השיטה 18910.  

(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילית. להתיישבות אגודה משני: סוג

למים שיתופית חקלאית אגודה - הארץ האגודה: זמרת שם (8)
בע"מ.

האגודה: 005004-7―57. מס'  
גמליאל 76880. בית שורק, עמק ד"נ המען:  

(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

סוג משני: אספקת מים.

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - מעון האגודה: יזמות שם (9)
האגודה: 005005-4―57. מס'  

מעון 90410. חברון, הר ד"נ המען:  
(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך

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

אגודה - (2007) אנרגיה  בקרת אלפאסמארט האגודה: שם  (10)
בע"מ. חקלאית שיתופית

האגודה: 005006-2―57. מס'  
אלפא 19140. בית גלבוע, ד"נ המען:  

(12 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ב' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - הל"ה נתיב חברי האגודה: שם (11)
בע"מ.

האגודה: 005007-0―57. מס'  
הל"ה 99855. ד"נ האלה, נתיב המען:  

(22 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו י"ב רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - חמה מבוא קהילת קמ"ה האגודה: שם (12)
בע"מ. קהילתית להתיישבות

האגודה: 005008-8―57. מס'  
חמה 12934. מבוא הגולן, רמת ד"נ המען:  

(22 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו י"ב רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

(22 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ב
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם
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שיתופיות שינוי סיווג אגודות על הודעות
האגודות: בעניין נתונים להלן

(שטורמן). חיים מעוז קיבוץ האגודה: שם (1)
האגודה: 000150-3―57. מס'  

חיים 10845. שאן, מעוז ד"נ בית המען:  
(8 בדצמבר 1933). התרצ"ד בכסלו כ' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

ים. שדות קיבוץ האגודה: שם (2)
האגודה: 000350-9―57. מס'  

ים 38805. שדות מנשה, אזורית מועצה המען:  
(29 במרץ 1938). התרצ"ח ב' באדר כ"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

קבוצת הציוני של הנוער א' א"י קבוצה ניצנים - האגודה: שם (3)
להתיישבות. פועלים

האגודה: 000440-8―57. מס'  
ניצנים 79290. אבטח, ד"נ המען:  

(27 באוקטובר 1941). התש"ב בחשוון ו' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

שדה משאבי קיבוץ האגודה: שם (4)
האגודה: 000614-8―57. מס'  

שדה 85510. ד"נ חלוצה, משאבי המען:  
(6 בנובמבר 1946). התש"ז בחשוון י"ב רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

להתיישבות והלומד העובד הנוער קבוצת ארז האגודה: שם (5)
בע"מ. שיתופית

האגודה: 000746-8―57. מס'  
ארז 79150. אשקלון, חוף ד"נ המען:  

(4 בינואר 1949). התש"ט בטבת ג' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

מאוחד. חרוד עין קיבוץ האגודה: שם (6)
האגודה: 001228-6―57. מס'  

(מאוחד) 18965. חרוד עין מאוחד, חרוד עין ד"נ המען:  
(24 בפברואר 1953). התשי"ג רישום: ט' באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
שיתופי. קיבוץ משני: סוג

אל. בית קיבוץ האגודה: שם (7)
האגודה: 004425-5―57. מס'  

יעקב זכרון ,30951 ת"ד ,166 ת"ד השקד 17, רח' המען:  
.30900

(28 במרץ 2004). התשס"ד בניסן ו' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
עירוני. קיבוץ משני: סוג

(7 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ"ו
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

שמות אגודות שינוי הודעות על

כפרי אג"ש קהילתי יישוב חוסן - מתיישבי השם הקודם: (1)
בע"מ. בית"ר חרות משקי של

של  כפרית שיתופית חוסן - אגודה מתיישבי החדש: השם  
בע"מ. בית"ר חירות משקי

האגודה: 57-003211-0. מס'  

(13 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו ג' מיום:

שיתופית אגודה - מרדכי יד ממלכה הקודם: השם (2)
בע"מ. חקלאית

אגודה - (1995) מרדכי יד האבקה  שרותי  החדש:  השם
בע"מ. חקלאית שיתופית

האגודה: 57-003812-5. מס'  

(22 בנובמבר 2007). התשס"ח בכסלו י"ב מיום:

שיתופית אגודה מרדכי יד האבקה - שירותי הקודם: השם (3)
בע"מ. חקלאית

שיתופית  אגודה - מרדכי יד ביוטכנולוגיות החדש: השם  
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-003813-3. מס'  

(7 בנובמבר 2007). התשס"ח בחשוון כ"ו מיום:

אגודה - אנרגיה בקרת אלפאסמארט הקודם: השם (4)
בע"מ. חקלאית שיתופית

אגודה  - ובקרה פיקוח טכנולוגיות קב-קור החדש: השם  
בע"מ. חקלאית שיתופית

האגודה: 57-003833-1. מס'  

(7 בנובמבר 2007). התשס"ח בחשוון כ"ו מיום:

(7 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ"ו
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה רישום ביטול
האגודה לפירוק צו ניתן 7.7.2005 וביום הואיל

אגודה חקלאית - העמק האגודה: התארגנות רביה שם
בע"מ. שיתופית

.57-002150-1 האגודה: מס'

עמ' התשס"ה, ,5424 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו
בזה  13.11.2007 נמסרת ביום נשלם הנ"ל והפירוק והואיל ,3773
חדלה שעה  ומאותה נתבטל הנ"ל האגודה שרישום הודעה 

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

(13 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ג'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם
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לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי

השיתופיות  האגודות 46 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
האלה: פירוק האגודות בזה על מצווה אני

אגודה - איתן נוה המשותף החינוך בית האגודה: שם (1)
בע"מ. שיתופית חקלאית

האגודה: 57-002281-4. מס'  

האגודות  48 לפקודות סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
מרח' זועבי עבדלסלם, את למפרק אני ממנה השיתופיות,

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - עציון מי האגודה: שם (2)

האגודה: 57-004029-5. מס'  

סעיף 48 לפקודות האגודות  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
רייך, איילת עו"ד את למפרקת ממנה אני השיתופיות,

.79233 אבטח ד"נ יבנה, מקבוצת

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

הנ"ל. המען לפי זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית

פרסומו. ממועד והתעסוקה בתוך חודשיים המסחר התעשיה

(15 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ה'
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

החלטה על עיכוב צו פירוק
השיתופיות האגודות לפקודת 48א. בהתאם להוראות סעיף
נצרים חקלאי לאגודת שניתן הפירוק צו עיכוב על מורה אני
,57-004083-2 אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה
ועל ,3895 עמ' התשס"ה, ,5428 מס' בילקוט הפרסומים שפורסם

האגודה. למפרק עו"ד טל בראון, של מינויו ביטול

(19 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ט'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

הרשמי הכונס מאת הודעות
אסיפת נושים הודעה בדבר

.056206907 ת"ז החייב: גדעון כהן, שם
.1053/07 משפט: בית תיק מס'

.17073 כנ"ר: תיק מס'
.057965774 ת"ז כהן, לאה החייבת, שם

.1054/07 משפט: בית תיק מס'
.17083 כנ"ר: תיק מס'

ג', ביום תתקיים הנ"ל החייבים בענין הנושים אסיפת
,2 השלושה ברח' הכנ"ר, במשרדי ,14.00 בשעה ,11.3.2008
,10.9.2008 ד', ביום יתקיים המשפט בבית הדיון אביב, תל
כפי ולא אורנשטיין, איתן השופט כבוד לפני ,11.30 בשעה

שפורסם בפרסום הקודם.

זילביגר יוסף  
הרשמי הכונס

צו כינוס מתן הודעה בדבר
פש"ר תיק  ,15429 תיק בחיפה,  המחוזי המשפט בבית 

.892/07

מורן מרח' ,056143589 ת"ז קובה, ומענו: שאול החייב שם
נשר. יצחק רמות ,5

ליום נקבע  פוש"ר להכריזו החייב בבקשת לדיון המועד 
לפני בחיפה המחוזי המשפט בבית ,11.30 בשעה ,10.11.2008

הורוביץ. חני השופטת כבוד

עוז בר לבנה  
הרשמי הכונס סגן

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1950/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, מתקדמות דלתות לירון חברת פירוק ובענין

,22 שפירא משה חיים מרח' ארד, ברק עו"ד והמבקש:
,77152 אשדוד

לבית  בקשה 18.7.2007 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 או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.00 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 ברק ארד,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2222/07 אזרחי תיק

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

,51-388887-5 ח"פ בע"מ, ישיר פוטו חברת פירוק ובענין

,22381883 ת"ז קרש, יעל והמבקשת:

לבית  בקשה 5.9.2007 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

8.1.2008 בשעה 8.30.

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

לאחר  שלו, הדין עורך באמצעות  או  בעצמו אם הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.31.12.2007 ביום

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

עו"ד אורן הראל,  
המבקשת כוח בא

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

בע"מ תיירות שירותי הרצוג מ.
(51-260483-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אצלאן, אסף רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,69710 אביב תל ,3 הברזל

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, אצלאן, אסף

בע"מ החזקות מגוס
(51-236253-4 (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 ,25.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אצלאן, אסף רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,69710 אביב תל ,3 הברזל

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, אצלאן, אסף

בע"מ התפוצות השקעות
(51-099227-4 (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 ,11.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גולדשטיין, (מולי) מזל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,02-6716841 טל' ירושלים, ,5 מן מרח'

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 גולדשטיין, מזל

בע"מ הדרכה שרותי ג.ש. רוטשילד
(51-131130-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קונפינו,  גילה  עו"ד ולמנות את מרצון החברה  לפרק את

החברה. למפרקת השרון, רמת ,48 סוקולוב מרח' ,058407701

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, קונפינו, גילה

בע"מ שטוחים צגים מערכות אף.פי.די.אס
(51-309083-7 (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 ,7.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ה' מרח' בירותי, מיכל ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,8 באייר

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, בירותי, מיכל

בע"מ ומקרקעין להשקעות חברה גרבי את מור
(51-197058-4 (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 ,27.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דותן, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,60 רוטשילד
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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

מפרק עו"ד, דותן, מיכאל

בע"מ (1987) ורשת פינה
(51-119477-1 (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 ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רון, רח' מבית חנה פיש, עו"ד את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרקת ,09-7480478 טל' ,43300 רעננה ,142 אחוזה

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, חנה פיש,

בע"מ אגרופרויקטים שאן קו
(51-200623-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,20.11.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
עו"ד דרור רכס, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרק עפולה, ,23 מרח' חטיבה תשע

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, רכס, דרור

8250 חלקה 94 בע"מ  גוש
(51-030533-7 (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 ,19.6.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מולכו, נתן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,,09-8655995 טל' נתניה, ,2 המלאכה

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, מולכו, נתן

בע"מ עופר גמר
(51-333454-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6 צה"ל מרח' לוי, רו"ח שני את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,08-6750441 טל' אשקלון, ,259 ת"ד

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, שני לוי,

בע"מ ק.א.ו.ש.ר
(51-296563-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,28.11.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ציאון, אילן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,7 מרח' אבא הלל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ציאון, אילן

בע"מ טכנולוג'יס אגריקלטורל נובל
(51-372138-1 (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
שכל לאחר ,25.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
בעבורם מינוי להצביע בכתב אשד יוסי את עו"ד ומינו מראש,
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה זו, באסיפה
,76829 נען קיבוץ הדר, מגני ,056566151 ת"ז אשד, יוסי עו"ד את

החברה. למפרק

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

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

מפרק עו"ד, אשד, יוסי

חשמל בע"מ מערכת שוורץ שמעון
(51-250847-4 (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
שכל  לאחר  28.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
לציון, ראשון  ,17 סמדר מרח' ,58835448 ת"ז שוורץ, שמעון

החברה. למפרק

מפרק שמעון שוורץ,

בע"מ קרדיווטש
(51-309701-4 (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
שכל  לאחר  28.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חיפה, ,1/1 יקינטון מרח' ,303682140 גורנברג, ת"ז נורה ויויאנה

למפרקת החברה.

מפרקת גורנברג, ויויאנה נורה

בע"מ אדמונית א.א.
(51-266450-9 (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
שכל  לאחר  22.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק השרון, הוד ,22 מרח' הדרור ,054861703 ת"ז חורב, משה

החברה.

מפרק חורב, משה

בע"מ סמוחה אריה
(51-339384-3 (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 ,20.1.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,13 ותמר אמנון רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                אודי שמע,

בע"מ סילון חיישני
(51-253187-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,28.11.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
גילת, עו"ד דוד את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,10 קרליבך 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 עו"ד, גילת, דוד

בע"מ מדסטאר
(51-264065-7 (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 ,4.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פרידמן,  דיויד ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,92472 ירושלים ,6 מרח' כהנוב ,313769879

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 דיויד פרידמן, ד"ר

קונבנשיונס בע"מ מ.ב.פ קריסטיאן
(51-216615-8 (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 ,2.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קורוליק, זכריה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,03-6950828 פקס' ,03-6960606 טל' אביב, תל 155א, אלון יגאל

החברה. למפרק
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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

מפרק עו"ד, קורוליק, זכריה

בע"מ סוכנויות צידון ב.
(51-134920-1 (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 ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6 נורית מרח' צידון, גיא את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק השרון, הוד

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 צידון, גיא

בע"מ סיטילייט
(51-012532-1 (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 ,4.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז (וייס),  דור בן ענת  את ולמנות  מרצון  החברה את לפרק 
החברה. למפרקת גבעתיים, ,55 צבי בן שמעון מרח' ,054047238

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 בן דור (וייס), ענת

פאשיון בע"מ סמארט סטייל
(51-354927-9 (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 ,9.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' טננבוים, יעקב את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,4 המרגנית

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 טננבוים, יעקב

בע"מ אקולוגיות תשתיות
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 ,3.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משרד אלעד גריינר, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 ברקוביץ' מרח' ושות', שבלת

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, גריינר, אלעד

בע"מ משאבים י.ג.א.ל מון
(51-240269-4 (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 ,28.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן גלבלום משה, רח' רו"ח את ולמנות את החברה מרצון לפרק

החברה. למפרק ,03-6155155 טל' ברק, בני ,1 גוריון

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, גלבלום, משה

בע"מ פיננסי ייעוץ גארד סייפ
(51-340398-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.12.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
קמחי, לביא עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
נתניה החדש, התעשיה אזור ,8091 ת"ד ,7 ישראל גיבורי  מרח'

החברה. למפרק ,09-8855663
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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

מפרק עו"ד, לביא קמחי,

בע"מ מגידו שן
(51-006260-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

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

החברה. למפרקת אביב, תל ,9 מרח' מגידו רות מנדלסון, את

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 מנדלסון, רות

בע"מ הנדסי ציוד אגור
(51-241908-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' גלבלום, משה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6155155 טל' ברק, בני ,1 גוריון

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, גלבלום, משה

בע"מ כלכלי ייעוץ אנליטיקה
(51-322059-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,64347362 קלאר, ת"ז מוטי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,138 ז'בוטינסקי 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 מוטי קלאר,

בע"מ אמיתוס
(51-233980-5 (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 ,29.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברויאר, ת"ז עמית עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,8 מרח' לויטן ,55649552

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 ברויאר, עמית

נתיבי עשוש בע"מ
(51-377008-1 (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 ,29.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23625205 עשוש, ת"ז משה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,244 אפרים בני 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 עשוש, משה

בע"מ באינטרנט אתרים ישראלון
(51-275923-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,28.12.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז גולדמן, מרינה את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת נתניה, ,2 המשורר נתן מרח' ,307556225
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 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 גולדמן, מרינה

שטוטו בע"מ
(51-324020-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חרב לאת, ,58 גץ, משק ענת את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרקת החברה.

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 גץ, ענת

ואברהם סופי ע"ש אלצהיימר חולי לסיעוד קרן
סטוצ'ינסקי

(58-034303-6 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

העמותה פירוק על הודעה

על  25.11.2004 הוחלט מיום העמותה של הכללית באסיפה
מינויו  על הוחלט  11.4.2006 וביום העמותה של מרצון פירוק
למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי מרח'  עוז–ארי, שחר  עו"ד של

העמותה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שחר עוז–ארי,

0.25 מיקרון  לטכנולוגיות מגנ"ט קונסורציום עמותת
(58-027796-0 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

העמותה פירוק על הודעה

הוחלט   13.11.2007 מיום העמותה של הכללית באסיפה
ברוקנר יואב רו"ח של  ומינויו העמותה של  מרצון פירוק על
אביב, תל ,65 אלון יגאל  מרח' רו"ח, אינגבר,  ברוקנר, ממשרד 

העמותה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רו"ח, ברוקנר, יואב

ישראל בנק מאת הודעות

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

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ח בחשוון י"ט  ביום העבודה בסיום מולו   המוחזקים

(31 באוקטובר 2007):

חדשים בשקלים

בחשוון י"ט ביום המחזור כל סך א.
(31.10.2007) התשס"ח

28,714,674,476

בחשוון י"ב ביום המחזור כל סך ב.
(24.10.2007) התשס"ח

28,691,605,261

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

23,069,215

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
י"ט בחשוון ביום מול המחזור חוץ

(31.10.2007) התשס"ח

28,714,674,476

(1 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________
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שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ח בחשוון כ"ו  ביום העבודה בסיום מולו   המוחזקים

(7 בנובמבר 2007):

חדשים בשקלים

בחשוון כ"ו ביום המחזור כל סך א.
(7.11.2007) התשס"ח

28,531,801,775

בחשוון י"ט ביום המחזור כל סך ב.
(31.10.2007) התשס"ח

28,714,674,476

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

-182,872,701

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
כ"ו בחשוון ביום מול המחזור חוץ

(7.11.2007) התשס"ח

28,531,801,775

(8 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ"ז

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח




