
רשומות

הפרסומים ילקוט

בחלוקת התפקידים ושינוי משרד על הקמת  הודעה

1820 השרים...........................................................................   בין

1820   ............... חוק פי על הנתונה סמכות העברת על הודעה

1820   ..................... חוק פי על פעולה שטח העברת על הודעה

1820 שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה...........   הודעה על

1820 שרים.................................   של כהונה הפסקת על הודעות

1821 שר..............................................   מקום של מילוי הודעה על

1821 למנות שופטים......................................   הצורך הודעות על

1821   .......................... תעבורה שופט למנות הצורך על הודעה

צבא דרום לבנון לפי חוק אנשים  מינוי ועדת ערעור

1822 ומשפחותיהם.....................................................................  

1822 נוער..........................................................................   שופט מינוי

המרכזית הבחירות בהרכב ועדת שינוי על  הודעה

1822 עשרה...................................................   השמונה לכנסת

פרטיים חוקרים לפי חוק בוועדת רישוי חברה  מינוי
1822 שמירה.................................................................   ושירותי

 

ברשויות בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה
1822   ............................................................................... מקומיות

לפי תקנות הבטיחות רפואי על הסמכת שירות הודעה
הרמה אחרות מכונות מפעילי בעבודה (עגורנאים,

1822   ............................................................................... ואתתים)

התקנות האמורות לפי רפואי שירות על הסמכת הודעה
תעסוקתית (גיהות בעבודה הבטיחות  ותקנות

1822   ............................................. ברעש) העובדים ובריאות

1823   ........ סחר חוק היטלי לפי המייעצת חבר בוועדה מינוי

1823   ............. מס הכנסה פקודת לפי שומה פקיד מינוי עוזרי

טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים חוק  מינוי לפי
1823 הנצחה..................................................   ואתרי לאומיים

1824   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

1836   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

1838   .............................. ידי המשפט בקשות לפירוק חברות על

1840   ............................................................... הודעות מאת הציבור

1853 ישראל........................................................   בנק מאת הודעות

המערכת הודעת

עמוד                              עמוד         
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התפקידים בחלוקת ושינוי משרד הקמת על הודעה
השרים בין

חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
הממשלה2, לחוק–יסוד: 31(ג) סעיף פי על כי התשס"א-12001,
"המשרד שייקרא חדש משרד להקים הממשלה החליטה

דת". לשירותי

לחוק–היסוד 31(א) לפי סעיף הממשלה בהתאם לסמכות
המשרד  על הממונה יהיה כהן3  יצחק השר כי נקבע האמור,

דת. לשירותי

התשס"ח ביום ז' בשבט הכנסת אושרה על ידי ההחלטה
(14 בינואר 2008).

(16 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ט'
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

.3344 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

חוק פי על הנתונה סמכות העברת על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
הממשלה2, לחוק–יסוד: 31(ג) סעיף פי על כי התשס"א-12001,
הסמכויות את דת לשירותי לשר להעביר הממשלה החליטה

להלן: החוקים המפורטים פי על הממשלה3, לראש הנתונות

התשל"א-41971, חדש], [נוסח היהודיים הדת שירותי חוק (1)
לחוק זה, אשר הועברה5 לשר  12א סעיף לפי לסמכות פרט
באייר  ו' מיום  3613 מס' הממשלה בהחלטת המשפטים

(15 במאי 2005); התשס"ה

התש"י-61950; צבאיים, קברות בתי לחוק 13(ב) סעיף (2)

התשט"ז-71956; השמות, לחוק 6(ג) סעיף (3)

התשנ"ו-81996; חלופית, אזרחית לקבורה הזכות חוק (4)

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 266 סעיף (5)
;91995

התשס"ג-102002. כהונתם, במקום רבנים מגורי חוק (6)

בשבט ז' ידי הכנסת ביום האמורה אושרה על ההחלטה
(14 בינואר 2008). התשס"ח

(16 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ט'
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

.1642 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

.130 עמ' התשל"א, 4  ס"ח

.3280 עמ' התשס"ח, 5   י"פ

.258 עמ' התש"י, 6  ס"ח

.94 עמ' התשט"ז, 7  ס"ח

.249 עמ' התשנ"ו, 8    ס"ח

.210 עמ' התשנ"ה, 9    ס"ח

.101 עמ' התשס"ג, 10  ס"ח

חוק פי על פעולה שטח העברת על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק– 31(ד) סעיף פי על סמכותה מכוח כי התשס"א-12001,
הממשלה ראש ממשרד הממשלה העבירה הממשלה2, יסוד:
הארצית הרשות  - הפעולה שטח את דת לשירותי  למשרד

במשרד ראש הממשלה. סמך יחידת לשירותי דת, המהווה

(14 בינואר  התשס"ח בשבט ז' ביום לכנסת נמסרה הודעה
.(2008

(16 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ט'
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

בממשלה התפקידים בחלוקת שינוי על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
31(א) לסעיף בהתאם החליטה, הממשלה כי התשס"א-12001,
חלוקת התפקידים בממשלה לשנות את הממשלה2, לחוק–יסוד:

כדלקמן:

ראש במקום האוצר שר בתפקיד יכהן בר–און רוני השר
האוצר3. שר מקום ממלא ששימש הממשלה

רוני השר במקום הפנים שר בתפקיד יכהן שטרית מאיר השר
בר–און4.

השר במקום והשיכון הבינוי שר בתפקיד יכהן בוים זאב השר
שטרית5. מאיר

במקום העליה לקליטת השר בתפקיד יכהן אדרי יעקב השר
והגליל. השר לפיתוח הנגב ובתפקיד בוים6 זאב השר

האמורה ההחלטה לחוק–היסוד, 31(א) לסעיף בהתאם
ביולי   4) התשס"ז בתמוז  י"ח ביום  הכנסת  ידי על  אושרה

.(2007

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

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1   ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

.2772 עמ' התשס"ז, 3  י"פ

.3344 עמ' התשס"ו, 4   י"פ

.3344 עמ' התשס"ו, 5   י"פ

.3344 עמ' התשס"ז, 6   י"פ

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

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק– 22(א) סעיף  פי על  כי - החוק), (להלן התשס"א-12001 
אביגדור השר של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2, יסוד:
התשס"ח בשבט י"א ביום אסטרטגיים3, לנושאים השר ליברמן,

(18 בינואר 2008).

__________
.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

.1118 עמ' התשס"ז, 3  י"פ
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בשבט  י"א ביום לכנסת הודעה נמסרה לחוק, 9 פי סעיף על
(18 בינואר 2008). התשס"ח

(22 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ו
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

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

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק–יסוד: סעיף 22(א) על פי כי - החוק), התשס"א-12001 (להלן
אהרונוביץ3, יצחק השר של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2,

(22 בינואר 2008). התשס"ח בשבט ט"ו ביום התיירות, שר

בשבט  ט"ו ביום לכנסת הודעה נמסרה 9 לחוק, פי סעיף על
(22 בינואר 2008). התשס"ח

(28 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"א
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

.2494 עמ' התשס"ז, 3  י"פ

שר מקום של מילוי הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(6) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק–יסוד: 24(א) לסעיף בהתאם כי התשס"א-12001,
ימלא בן–אליעזר בנימין השר כי הממשלה קבעה הממשלה2,

בינואר   22) התשס"ח בשבט ט"ו מיום הביטחון שר מקום את
בשבט התשס"ח (27 בינואר 2008). יום כ' 2008) עד

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

שופטים למנות הצורך על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח  המשפט בתי לחוק  7(א) לסעיף בהתאם
שופטים שבעה למנות צורך יש כי מודיע אני התשמ"ד-11984,

בית משפט מחוזי. של

יכהנו כדלקמן: השופטים שיתמנו

בחיפה בבית המשפט המחוזי שופטים 2

אביב בתל המחוזי המשפט בבית שופט 1

מרכז המחוזי המשפט בבית שופטים 3

שבע. בבאר המשפט המחוזי בבית שופט 1

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

שופטים למנות הצורך על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח  המשפט בתי לחוק  7(א) לסעיף בהתאם
שופטים שלושה למנות צורך יש כי מודיע אני התשמ"ד-11984,

לענייני משפחה. שלום בית משפט של

משפט כדלקמן: בבתי יכהנו השופטים שיתמנו

חיפה משפחה במחוז לענייני המשפט שופטים בבתי שני

הדרום במחוז משפחה לענייני המשפט בבתי אחד שופט

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

שופטים למנות הצורך על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח  המשפט בתי לחוק  7(א) לסעיף בהתאם
שופטים תשעה למנות צורך יש כי מודיע אני התשמ"ד-11984,

שלום. משפט בית של

- שיתמנו השופטים

להלן: כמפורט השלום משפט בבתי יכהנו (א)

והצפון חיפה במחוזות השלום משפט לבתי שופטים 3

והמרכז אביב תל במחוזות השלום משפט לבתי שופטים 5

הדרום; במחוז השלום משפט לבתי שופט 1

וידונו מקומי משפט בבית  שופט של תפקיד  גם ימלאו (ב)
משפחה; נוער ובענייני קטנות, תעבורה, בתביעות בעבירות

והערב. הצהריים בשעות אחר אף ידונו (ג)

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

תעבורה שופט למנות הצורך על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984, [נוסח המשפט חוק בתי  לפי

התעבורה פקודת ולפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 7(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני לפקודת התעבורה2, 26 סעיף ולפי משולב], התשמ"ד-11984,

תעבורה במחוז חיפה. שופטי שני למנות יש צורך מודיע כי

והערב. הצהרים אחרי בשעות אף ידונו שיתמנו השופטים

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

.173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 2  דיני מדינת



7.2.2008 התשס"ח, א' באדר א' ,5774 הפרסומים ילקוט 1822

מינוי ועדת ערעור
ומשפחותיהם, התשס"ה-2004 לבנון דרום צבא חוק אנשי לפי

לבנון  דרום צבא אנשי 11 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הרשומים את ממנה אני התשס"ה-12004, ומשפחותיהם,
על הממונה של החלטתו לעניין ערעור בוועדת לחברים להלן

האמור: לפי החוק המענקים

ראש יושב - 41422508 יוסי פלד, ת"ז

חבר - 050893080 ת"ז גל, צבי

אלה: לבנון דרום צבא מאנשי אחד

חבר - 321516833 חומצי, ת"ז ג'אן אל

חבר - 317715597 סמיר נהרא, ת"ז

חבר - 317715803 סעיד ע'טאס, ת"ז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
 (3—3489 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.36 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

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

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
שופט לשמש ,059649806 ת"ז דור, בן אילן השופט על מטילה

שלום. משפט בית בערכאת כהונתו תקופת לתום עד נוער

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

הבחירות המרכזית ועדת בהרכב על שינוי הודעה
עשרה השמונה לכנסת

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

[נוסח משולב], לכנסת לחוק הבחירות 23(ב) לסעיף בהתאם
בהרכבה זה  שינוי על הודעה בזה נמסרת  התשכ"ט-11969,
(להלן - עשרה השמונה לכנסת המרכזית הבחירות של ועדת

הוועדה):

פרוימוביץ'. הוועדה יורם קרשי יבוא חיים חבר במקום

(25 ביוני 2006)2 תתוקן  התשס"ו כ"ט בסיוון מיום הודעתי
בהתאם.

(6 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ח
 (3—16 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.3960 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

בוועדת רישוי מינוי חברה
ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 חוק חוקרים פרטיים לפי

ושירותי  פרטיים חוקרים 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני הפנים, לביטחון השר ובהמלצת התשל"ב-11972, שמירה,

לחברה בוועדת הרישוי. ,022839039 חן, ת"ז אילנה ממנה את

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
 (3—2319 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.90 עמ' התשל"ב, 1  ס"ח

בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה
ברשויות מקומיות

(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

לחוק הרשויות 11(ב) סעיף סמכותי לפי מודיע בתוקף אני
לקראת הבוחרים פנקס כי התשכ"ה-11965, (בחירות), המקומיות
כ"א ביום לתוקפו נכנס ערערה המקומית במועצה הבחירות

(30 בדצמבר 2007). התשס"ח בטבת

(28 בינואר 2008) התשס"ח בטבת א'
 (3—709 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.548 עמ' התשס"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

שירות רפואי הסמכת הודעה על
מכונות מפעילי (עגורנאים, בעבודה הבטיחות תקנות לפי

התשנ"ג-1992 ואתתים), אחרות הרמה

בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
התשנ"ג- ואתתים), אחרות הרמה מכונות מפעילי (עגורנאים,
את הסמכתי הבריאות, שר בהסכמת כי, מודיע אני ,11992
אשקלון, ,33 כנפי נשרים ברח' גורדון, אלה ד"ר מרפאתה של
ברפואה מומחית ,306102856 ת"ז גורדון, אלה ד"ר באחריות

האמורות. התקנות רפואי מוסמך לעניין כשירות תעסוקתית,

(12 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ג'
 (3—339 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.1343 עמ' התשנ"ח, ;202 עמ' התשנ"ג, 1  ק"ת

שירות רפואי הסמכת הודעה על
מכונות מפעילי (עגורנאים, בעבודה הבטיחות תקנות לפי
ותקנות הבטיחות התשנ"ג-1992, ואתתים), אחרות הרמה

ברעש), העובדים ובריאות תעסוקתית (גיהות בעבודה
התשמ"ד-1984

בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
התשנ"ג- ואתתים), אחרות הרמה מכונות מפעילי (עגורנאים,

(גיהות  בעבודה  הבטיחות לתקנות   1 תקנה ולפי ,11992
אני התשמ"ד-21984, ברעש), העובדים ובריאות תעסוקתית

__________
.1343 עמ' התשנ"ח, ;202 עמ' התשנ"ג, 1  ק"ת

.431 עמ' התש"ס, ;1752 עמ' התשמ"ד, 2  ק"ת
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ד"ר של מרפאתו את הסמכתי הבריאות, שר בהסכמת כי, מודיע
ד"ר באחריות עפולה, ,11/6 עגנון ש"י דוברינסקי, ברח' שאול
תעסוקתית, ברפואה מומחה ,304515653 שאול דוברינסקי, ת"ז

האמורות. התקנות לעניין מוסמך רפואי כשירות

(12 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ג'
 (3—339 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

המייעצת בוועדה חבר מינוי
סחר, התשנ"א-1991 חוק היטלי לפי

סחר, היטלי לחוק ו–(ד) 6(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
,011710738 ת"ז נס, את עו"ד שלמה ממנה אני התשנ"א-11991,
לעניין המייעצת בוועדה ומשפטן, ציבור נציג שהוא לחבר

הוועדה. ראש יושב משווה, ולסגן והיטל היצף היטל

(11 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ב'
 (3—383 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.662 עמ' התשס"ה, ;38 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

שומה פקיד עוזרי מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
רשות  עובדי את ממנה אני הפקודה), - (להלן הכנסה1  מס
לעניין סעיף שומה פקיד עוזרי לשמש להלן, המסים המפורטים

לפקודה: 102

זהות מס' ________________________השם
033218207 שטיינר ורד
059116335 מרק שלומי

(13 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ד'
 (3—171 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

שומה פקיד עוזרי מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
רשות  עובדי את ממנה אני הפקודה), - (להלן הכנסה1  מס
לעניין שומה פקיד עוזרי לשמש להלן, המפורטים המסים

לפקודה: ו–152 151 ,150 ,145 סעיפים

זהות מס' ________________________השם
032004947 אשואל סתוית
037394244 שוורץ אמירה
034171900 טנא-ברקן שלומית
035787118 מוזס גולן
033418989 אברג'יל מאיר יאיר
025554817 עדיבה בן צמרת

033202730 שפירא איתן
032969156 אבן יוחאי שמעון

חיים
023987258 כהן אלי
028007714 ברגר שרון
037366275 ריבאני אילנה
314111055 גרבר ויצ'סלב
034371831 אבי בן קרן
304679210 אילאייב אסנת
035801075 ויויורקה מירית
040659880 שאוליאן שהם
031726441 אנג'ל מיטל
033694498 רוזנבלום דנה
038794004 חבלבסקי חגית
031886286 דמרי אילנית
043414671 חורי נעמה
027297852 דבורה צחי
033112764 גרניט גיא
034275198 שטראוס שחר

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(9 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ב'
 (3—171 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

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

התשנ"ח-1998  הנצחה,

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

:21937 הדיג, פקודת לפי חוק ואכיפת פיקוח תפקידי לבצע

 השם              תעודת זהות

031419740 דותן אוחיון
022880835 אלבז נתן
057412249 גיא אילון

  024582892 גל אריאלי
  005592845 עמיצור בולדו
  055667380 רועי יוסף בן
027951284 רפי זכרי בן
058431461 גיל נון בן
029369402 אביעד בר

  069361244 גבאי אלי
052443611 ממדוח גדיר

              054280599 אבי גדליה
  010073781 פרץ גלעדי
027973601 עמי דורפמן
056700461 יוסי האן
029006301 עופרי הררי

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.49 עמ' התשמ"ח, ס"ח ;137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2  ע"ר
__________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת
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 השם              תעודת זהות

036276848 איתמר ווליס
024595860 און ולנסי
026352195 ג'יזל חזן
059529693 סעיד חמוד
024845588 אמיר חנוכי
029575081 עופר יעקב

 025327057 גיא כהן
022415988 אלון לוי
027944321 יניב לוי
038423950 עמירם לזר
033195363 אייל מילר
024990194 מליחי יריב

  050440619 רוני מלכא
051384956 נעם משי
013220751 אורי נוה

 059368373 מחמוד נסאר
053704557 נסאר סמי
057159725 יובל סבר

 022224638 עזרן הלל
024179061 רוני עזרן
054098322 פבזנר דרור
027984905 דודו פילס

  028551851 אלדד פלד
054990262 מתיתיהו קורוניו
032820276 קורן שי
037385804 קייזר אורי

  043610362 אריה קלר
029251162 בן רוזנברג

  033814955 איימן שהאב
  024185597 יתיר שמיר
057467961 שורקי רעיה
022344782 עודד שני
020102950 יאיר שרון

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

זה. לעניין

בדצמבר   31) התש"ע בטבת י"ד יום  עד  זה מינוי תוקף
בתפקידו. מכהן המתמנה עוד וכל (2009

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח

 (3—474 (חמ
שמחון שלום  

החקלאות ופיתוח הכפר מסכים.                  שר   אני
                  גדעון עזרא

       השר להגנת הסבובה    

                     

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/11845א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,216.600 מזרח מערב קואורדינטות ,28 רח' פלורנטין יובל,

חלקה  30414 בהסדר, גוש ;629.700 צפון דרום קואורדינטות
.63

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
קביעת ב) ב';  מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור  זה:
יחידת הרחבת לשם קרקע, בקומות בניה לתוספות בינוי
לקיים ובהתאם בינוי לנספח בהתאם בה, הקיימת הדיור
על עולה לא הדיור  יחידת שטח כי בזה מודגש   בשטח,

הגדלת  ד) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג) מ"ר;  120
מתוכם 810 מ"ר  ל–810 מ"ר הבניה בשטח וקביעתם שטחי
תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ה) עיקריים; שטחים
תנאים וקביעת  בינוי  הוראות קביעת ו) כאמור;  הבניה, 
מבנה בגין הוראות קביעת ז)  בשטח; בניה היתר למתן

להריסה.

מק/12125". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מזרח מערב קואורדינטות ,44 אשכנזי בצלאל רח' ישראל,
,30091 גוש ;X633.215 צפון דרום קואורדינטות ,Y221.230

.21 חלקה

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
קביעת ב) ב';  מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור  זה:
בניה קווי קביעת (1 זה: פירוט לפי בניה לתוספות בינוי
בינוי לנספח בהתאם קיימות, דיור יחידות הרחבת לשם
שנקבעו באחוזי בניה שינוי ללא לקיים בשטח, ובהתאם
מעל הבניין קומה לתוספת קביעת בינוי (2 ;4383 בתכנית
בהתאם מתחת מקומה דיור יחידת הרחבת לשם הקיים
בתכנית שנקבע בניה אחוזי תוספת ללא בינוי לנספח
ו–ב' א' קרקע, לתוספות בניה בקומות בינוי קביעת (3 ;4383
מספר הגדלת הבינוי; ג) לנספח יח"ד בהתאם הרחבת לשם

שלבי  קביעת ד) מרתף; מעל ל–4 קומות קומות מ–3 קומות
הוראות קביעת ה) כאמור; בניה, תוספות להקמת ביצוע
קביעת ו) בשטח; בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

להריסה. מבנה בגין הוראות
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מק/12406". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,Y216.075 מזרח מערב קואורדינטות ,4 מקסיקו רח' יובל,

(מוסדר),   30436 גוש ;X629.575 צפון דרום קואורדינטות
.4 חלקה

זה:  פירוט לפי הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בניה  לתוספות בינוי קביעת ב) ב'; 1 למגורים מגורים מאזור
בקומה יח"ד הרחבת לשם קומה הוספת (1 זה: פירוט לפי
בינוי קביעת (2 ;(1 מס' (נספח בינוי לנספח בהתאם שמתחת,
יח"ד, בהתאם הרחבת לשם הבניין קומות בכל לתוספת בניה
כאמור; לבניה בניין קווי קביעת ג) ;(1 מס' (נספח בינוי לנספח
וקביעתם ל–2,463.00 (מתוכם  בשטח הבניה שטחי ד) הגדלת
שירות);  שטחי מ"ר ו–266.0  עיקריים שטחים  מ"ר 2,197.0 
שלבי  קביעת ו) ל–4 קומות; קומות ה) הגדלת מספר קומות מ–3
בינוי הוראות קביעת ז) כאמור; הבניה תוספות להקמת ביצוע
הוראות קביעת ח) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

להריסה. ומדרגות גדר בגין

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 לפי הזכאי לכך כל תכנית, וכן 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

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

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

מק/5331ב". מס' ברמה מפורטת מיתאר מקומית "תכנית (1)

מאה  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- מזרח מערב קואורדינטות אמונים,  שומרי רח' שערים,
שומה גוש ;X221.300 צפון - דרום Y632.750, קואורדינטות

בשלמותה. 243 חלקה ,30088

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

הבעלים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1309 עמ' התשס"ז, ,5620

לתכנית שינוי מק/9153", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (2)
2683א.

אל  שכ' ירושלים,  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
 223.625-223.600 אורך קואורדינטות שבין השטח מוכבר,

.628.850-628.825 רוחב קואורדינטות לבין

שינוי  ללא מאושרים, בניין  בקווי  שינוי  התכנית: מטרת  
בשטח. לקיים בהתאם בשטח, מאושרות בניה בזכויות

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2641 עמ' התשס"ז, ,5661

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בהן  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 אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

בש/95. שינוי לתכנית בש/מק/95טז",

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

.30 חלקה ,5546 גוש

מ'. ל–2 מ' מ–5 קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1310 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5620, 22.12.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שמש, בית  רמת  ,10 שורק נחל רח' שמש,  בית ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,02-9900777 טל'
,02-6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל

לקהל. פתוחים
ג'קי אדרי  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
שמש לתכנון ולבניה בית

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

תא/מק/3777".

ביאליק רח' אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 52. 58 בשלמותן, חלקות 51, גוש 6913 (מוסדר), - 27

איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים .1 התכנית: מטרת
ל–0 מ' על פי  מ' מ–4 בניין קדמי שינוי בקו .2 ו–52; 51 חלקות בין
המדרגות לרחוב צדי בניין בקו שינוי .3 לשימור; במבנה הקיים
בניין בקו שינוי לשימור; 4. במבנה הקיים פי על ל–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 .5 לשימור; במבנה הקיים פי על
בקו שינוי מ–3 מ'; 6. יקטן לא קיים מבנה כיום, לא בו במקום
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שטחי מימוש ל–0 מ'; 7. מ' מ–5 שניאור) זלמן (רח' אחורי בניין
טכניים. חדרים בעבור הקיים, הבניין לתחום מחוץ שירות

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.918 עמ' התשס"ח, ,5749

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר   דורון
המקומית הועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

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

אלה: אונו מופקדות תכניות ולבניה

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/174", מס' מפורטת "תכנית (1)
קא/מק/122. תממ341, תממ200ב,

יצחק  רח' קרית אונו, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.65 חלקה גוש 6493, - 17 שדה

ל–3 מ';  מ' מ–4 צדדיים בניין קווי שינוי א) התכנית: מטרת
הגג/חדר מעליית עיקריים שטחים לניוד אפשרות מתן ב)
לניוד אפשרות  מתן ג)  א'; וקומה קרקע  לקומת הגג  על
ד) אין הקרקע; אחת בתחום תכסית מיח"ד שטחי המרתף

המותרים. הבניה שטחי כל בסך שינוי

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/175", מס' מפורטת "תכנית (2)
תממ/314.

רח'  אפעל, רמת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.677 חלקה גוש 6176, - 6 השקד

מתן  ידי על במגרש הבניה מדרגות הסדרת התכנית: מטרת  
המדרגות חדר דרך שלא למרתף חיצונית לכניסה אפשרות

המבנה. של הראשי

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/176", מס' מפורטת "תכנית (3)
קא/מק/ תממ/מק/16, קא/מק/67, תממ/341, תממ/185,

.122

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.295 חלקה גוש 6492, - 6-4 התזמורת

לפרגולה;  וצדדי אחורי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
לקומות; מהמרתף עיקריים שטחים לניוד אפשרות מתן ב)

בזכויות הבניה. ללא שינוי ג)

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/178", מס' מפורטת "תכנית (4)
קא/מק/67. תממ/110,

מלצ'ט 6  רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.352 חלקה ,6493 גוש -

ידי:  על  במגרש הבניה חריגות הסדרת התכנית: מטרת    
שינוי  ב) מ'; ל–4  מ' מ–6.53 צדדיים  בניין קווי שינוי א) 
אחורי  בניין קו שינוי ג) ל–5 מ'; מ' קדמי מ–6.40 קו בניין
כמסומן לפרגולה בניין קו שינוי ד) בתשריט; כמסומן
שינוי ו) ללא האחידה; הבינוי תכנית ה) ביטול בתשריט;

הבניה. בזכויות

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 לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

.03-5311245 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב אונו, רח' ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

גן רמת 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
רג/מק/1417", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
בכפיפות רג/מק/340/ג/11, רג/340/ג, רג/340, לתכניות שינוי
רג/מק/340/ רג/340/ג/21, רג/340/ג/1/3, רג/340/ג/1, לתכניות
רג/מק/340/ג/21/א, רג/מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/17, ג/1/11,

רג/מק/340/ג/9. רג/מק/340/ג/28,

 6 ירושלים שד' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ירושלים, שד' - מצפון התכנית: גבולות ;655 חלקה ,6158 גוש -
656 מגוש 6158, חלקה ממזרח - 662 מגוש 6158, מדרום - חלקה

1602 מגוש 6158. ממערב - חלקה

20 ס"מ  בשיעור צדיים בניין בקווי שינוי א) התכנית: מטרת
ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות של שינוי  ב)  מ'; ל–3.30  מ' מ–3.50
כך שישית), + (מפולשת קומות שתי הוספת ידי על אדריכליים

גג חלקית  קומת + 9 קומות, 6 קומות טיפוסיות שגובה הבניין יהיה
שד' מסחרית לכיוון מעל קומה מפולשת וזאת מעל קומה למגורים

 + 11 יח"ד הוספת ג) ;662 לחלקה ביחס מרתף המהווה ירושלים
יח"ד. 20 הכל עיקרי, בסך שטח הגדלת גג ללא דירות

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רג/340/ג/1, רג/340/ג,  רג/340, לתכניות שינוי מק/1265", מס' 
רג/ רג/340/ג/15, לתכניות בכפיפות רג/340/ג/3, רג/340/ג/21,

מק/340/ג/17.
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צל רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1554 חלקה גוש 6158, - 21 הגבעה

הגדלת ללא הדיור מספר יחידות הגדלת התכנית: מטרת
מספר הגדלת  א) ידי: על  עיקריות למטרות  השטחים כל  סך
רג/340  תכנית לפי המותרות מדרון) + יח"ד 4) יח"ד מ–5  יח"ד
יח"ד  פיצול  ידי על  עיקריים, שטחים תוספת  ללא יח"ד  ל–7 
הכל מוצע  סך ב) ל–3 יח"ד נפרדות; צמוד מרתף עם דופלקס
בהיתר  קיימת  דופלקס יח"ד  פיצול  ידי על דירות   2 להוסיף
ל–3 דירות  צמוד מרתף עם הראשונה ובקומה הקרקע בקומת
ודירה  צמוד  מרתף עם הדרומית  הקרקע,  בקומת דירות   2 -

צפונית. א' בקומה שלישית

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3750 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 15.6.2007 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

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

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 חיפה ולבניה
חפ/מק/1229ג", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת  חיפה

חן - הגליל. גני

שאנן, נוה  שכ' חיפה,  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
קיימים בניינים לשורת חן נתיב רח' בין הנמצאת קרקע בחטיבת
שומה  גוש ו–49 - 2 חלקות ברח' הגליל 47 כוללת וכן הגליל, ברח'
מוסדר גוש ;69 ח"ח  בשלמותן,  323-316 חלקות ,10878 מוסדר
,10880 גוש שומה ;50 ,48 ח"ח 37, 47 בשלמותן, ,38 חלקות ,11212

ח"ח 100. 8 בשלמותן, ,7 חלקות

בהסכמת מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
הגדלת ייעוד קרקע; ב) כל של הכולל ללא שינוי בשטח בעלים
בקו שינוי ג) ציבור; בת–תוקף לצורכי בתכנית שנקבעו שטחים
עיצוב או בינוי בדבר הוראות שינוי ד) בתכנית; הקבוע בניין
שינוי  ה) אחד; כל בני 9 יח"ד ו–2 מבנים קוטג'ים ל–52 אדריכלי
את לשנות בלי אחת המותרים בתכנית הבניה שטחי חלוקת
שהשטח ובתנאי בתכנית, לבניה המותר הכולל השטח כל סך
מ–50%; ביותר יגדל לא בכל ייעוד קרקע לבניה המותר  הכולל

בהקלה. 6% תוספת ו)

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת ההודעה של מיום פרסומה חודשיים בתוך התנגדות
המחלקה במשרדי בתכנית ניתן לעיין בעיתונים. הפרסומים בין
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
רח' ,4811 ת"ד חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  בדואר:
העתק את ימציא  המתנגד  .31047 חיפה ,14 שוקרי חסן

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו
.04-8633448 טל' ,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
יהב יונה  

המקומית הוועדה ראש יושב
חיפה ולבניה לתכנון

אתא קרית 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 אתא קרית ולבניה
שינוי כ/מק/481", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז

כ/150/ח. לתכנית

גוש - אתא  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.63 ח"ח ,11025 גוש ;100 ,77 ,75 ,74 ח"ח ,11020

שצ"פ בייעוד ציבוריים  שטחים החלפת התכנית:  מטרת
רח' בין המחברת דרך  חלקת בין בשטחים שינוי  ללא ודרך,

הציונות. רח' בסוף דרך חלקת לבין והתעלה הדקלים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-8478420 טל' ,7 העיריה כיכר אתא, קרית ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
טל' חיפה, ,15 פלי"ם רח'  הפנים, משרד  חיפה,  מחוז  ולבניה 

.04-8616205

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרץ יעקב  

המקומית הוועדה ראש יושב
אתא קרית ולבניה לתכנון

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

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

חכ/255. שינוי לתכנית חכ/מק/255/א",

,10968 גוש הבונים - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותו. 5 מגרש ;21 ח"ח

תפעולי בשטח צדי  בניין בקו  שינוי התכנית:  מטרת
מ'. ל–0 מ' מ–5 הבונים במנחת וציוד מטוסים לאחסנת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.383 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 20.9.2007 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

המרכז מחוז    

השרון הוד 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/10/346, הר/10/346/א,  לתכניות שינוי הר/מק/49/346",

הר/1002. הר/מק/39/346,

שכ' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.165 חלקה גוש 6661, - 20 הגדול רח' אלכסנדר נאמן, נווה

מ–4 מ'  166 לחלקה צדדי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
מ–5  הגדול אלכסנדר לרח' חזיתי בניין בקו שינוי ב) מ'; ל–1.64

מ'. מ' ל–3.87

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4703 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5568, 18.8.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' השרון, הוד ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,09-7759666
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

טייבה 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,
טב/מק/ מס'  מקומית מיתאר "תכנית מופקדת טייבה ולבניה 

טב/2738. לתכנית שינוי ,"3374

,7846 גוש - טייבה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
דונם. 0.531 התכנית: שטח ;20 ח"ח

קומות  מ–3  קומות מספר הגדלת א) התכנית:  מטרת
קביעת  ג) בתשריט; כמסומן בניין קו הקטנת ב) קומות; ל–4 

בניה. הוראות

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .09-7991131/2/3 טל' ,1 ת"ד ,40400 טייבה ולבניה 
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה יומצא למשרדי ההתנגדות

.09-7991131/2/3 טל' ,1 ת"ד ,40400 אלטייבה

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

מסתמכת. היא שעליהן
שלומי טויזר  

המקומית הוועדה ראש יושב
טייבה ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית 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  סבא  כפר ולבניה
כס/מק/ מס' מקומית  מיתאר  "תכנית מופקדת  המרכז  מחוז

."502

הרחובות סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
573 בשלמותן,  ,572 ,569 ,568 חלקות ,6428 גוש - וירושלים ויצמן

ח"ח 144. 142 בשלמותה, חלקה ,6440 גוש ;577 ח"ח

במרכז לייעודי הקרקע תכנונית הסדרה התכנית: א) מטרת
הציבור, מבני של ושידרוגם  שיפוצם לאפשר  כדי האזרחי
של וחלוקה איחוד ב) ספיר; וקרית התרבות היכל זה ובכלל

קרקע. ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי ללא מגרשים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן 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

מפורטת תכנית 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  סבא  כפר ולבניה

כס/מק/35/3/ב". המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

רח' ויצמן סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 58 חלקה גוש 6438, - 137

חירום יציאת לביצוע  אפשרות  מתן  א) התכנית:  מטרת
תוספת בעבור קיים) (לבניין בניין קו הגדלת ב) הבניין; ממרתף
התקנות. לפי הנדרשת הבניין, ממרתף חירום ליציאת עתידית

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 לפי לכך הזכאי כל וכן 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
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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

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

לוד 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,
לד/6/2/א. לד/129, לד/1000, לתכניות שינוי לד/מק/175", מס'

,3959 גוש - לוד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בחלקם  ו–11  10 מגרשים ;132 ח"ח  בשלמותה,  131 חלקה

לד/6/2/א. מתכנית

להקמת תעשיה באזור  תכלית  תוספת  התכנית:  מטרת
למבנה תדלוק תחנות ,18 תמ"א לפי ג' מדרגה תדלוק תחנת
תב"ע לפי  הזכויות כל לרבות  מרכולית,  מסעדה  מלווה 

תעשיה. באזור לד/6/2/א

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1188 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5616, 12.5.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,08-9279987 טל' לוד, ,401 ת"ד לוד, ולבניה לתכנון
הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

אילן הררי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד 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 והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/4/9/23/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

רצ/2/9/23/1. רצ/23/1, רצ/1/1, לתכניות שינוי

נווה לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.98 ,20 ח"ח ,7281 גוש מינץ - בנימין הרב אליהו, רח'

הסכמת ללא הקצאה וטבלת וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
רצ/2/9/23/1. בתכנית הכלולים לשטחים בעלים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון  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 אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רח/ מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכניות כפיפות רח/2000/א, לתכנית שינוי מק/2000/א/31",

רח/ת/מ/מ/21/3,  רח/מק/2000/ב/2, רח/2000/ח, רח/2000/ב/1,
רח/תמא/38. רח/תמא/36/א,

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

מ'  ל–2.50  מזרח צד בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת
ב) קווי הבניין  במקום 4 מ'; פתחים עם לקיר התשריט לפי ו–3 מ'
מודד בתכנית  המופיע כפי בפועל המצב לפי הקיים למבנה 
שאר כל לעיל. הבניין קווי לפי  חדשה בניה כל שבתשריט.

תכנית קיימת. לפי הבניה זכויות והוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.114 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5724, 30.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הוועדה ובמשרדי רחובות, ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מלול רחמים  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר

"תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
שפורסמה רע/מק/449/1", מס' ברמה מפורטת מקומית מיתאר
התשס"ז, ,5722 הפרסומים  ובילקוט  10.8.2007 ביום בעיתונים

רע/2000. רע/171/1, לתכניות שינוי ,69 עמ'

,6581 גוש רעננה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.720 ,683 חלקות

המשנה ועדת להחלטת  בהמשך הינה זו הודעה  הערה:
בדבר   21.11.2007 מיום ,2007023 בישיבתה ולבניה, לתכנון

התכנית. ביטול

ניב טוב יום דורון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רעננה 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,
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ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק/18/111", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/1/111. משמ/145(שד), לתכניות שינוי

,7598 גוש צופית - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
משמ/145(שד). מתכנית בשלמותו 56 מגרש ;56-41 ח"ח

על בנחלה, הצהוב הכתם גבולות שינוי התכנית: מטרת
שינוי שאין בתכנית ובלבד מגרשים, של איחוד וחלוקה א) ידי:

מבנים. ב) תנאים להריסת של ייעוד הקרקע; 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 לפי לכך הזכאי כל וכן 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

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/17/111", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/4/111. לתכנית שינוי

,7595 גוש צופית - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.150 ,145-143 חלקות

לצורכי מפורטת תכנית הכנת .1 התכנית: הוראות עיקרית
הסכמת ללא מחדש וחלוקה איחוד .2 המקרקעין. בספרי רישום
השטח לחלוקת הנוגע בכל קודמות הוראות ביטול .3 בעלים.

לצורכי רישום.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן 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

מוטי דלג'ו
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון דרום ולבניה לתכנון

זמורה מקומי תכנון מרחב

מקומית ערים בניין תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' זמ/מק/ מקומית ערים בניין "תכנית מופקדת ולבניה זמורה

זמ/1/45/598/א. לתכנית שינוי 45/1/598/א/1",

רח' המפרש יבנה, גן ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.507 חלקה ,557 גוש -

מ–5  מזרחי פינתי קדמי בניין קו הקטנת א) התכנית: מטרת
אחורי  בניין קו והקטנת  צדי, בניין כקו  והגדרתו מ' ל–2.7  מ' 
ליחידה  מ–2 יח"ד מספר יח"ד ב) הקטנת מ'; ל–2.7 מ' מ–3 צפוני
ומספר לבניה הכולל המותר השטח בסך כל שינוי (ללא אחת
להקמת מינימלי מגרש גודל הקטנת ג) המקורות); החניות שטח

לשפת  קדמי דרומי בניין והגדרת קו ל–650 מ"ר שחיה בריכת
חניה  כולל הגדלת תכסית קרקע מרבית לא ד) ל–2.3 מ'; הבריכה

ל–55%. מקורה

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
תצהיר בצירוף ההתנגדות את  בעיתונים.  הפרסומים בין
ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המקומית לשלוח יש מעו"ד,
לשלוח או  עקרון, קרית  ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בניין זמורה,
העתק המתנגד ימציא את .zmora@iula.org.il לכתובת: קובץ
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

רמלה. ,91 הרצל רח' הממשלה, קריית המרכז,

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

מסתמכת. היא שעליהן

זמורה 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' זמ/מק/2/95/598". מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה זמורה

,562 גוש יבנה - גן ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית
.128 ח"ח ,53 חלקה

שיתאימו כך מגרשים, של גודלם שינוי א) התכנית: מטרת
המאושרת; התכנית לפי בלבד יח"ד לשתי מינימלי מגרש לגודל
למגורים המיועדים  מגרשים של מחדש וחלוקה איחוד  ב)

בלבד.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
תצהיר בצירוף ההתנגדות את  בעיתונים.  הפרסומים בין
ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המקומית לשלוח יש מעו"ד,
לשלוח או  עקרון, קרית  ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בניין זמורה,
העתק המתנגד ימציא את .zmora@iula.org.il לכתובת: קובץ
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

רמלה. ,91 הרצל רח' הממשלה, קריית המרכז,
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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
יפרח עמי  

המקומית הוועדה ראש יושב
זמורה ולבניה לתכנון

מודיעין חבל מקומי תכנון מרחב

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

ו–גז/מק/9/159. גז/159 לתכניות שינוי גז/מק/24/159", מס'

,5632 גוש - שילת  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,51 ,45 ,44 מגרשים: ;1 ח"ח ,5635 גוש ;1 ח"ח ,5634 גוש ;8 ח"ח

.292-271 ,64-62 ,59 ,57-54 ,52

בהסכמת מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
הקרקע; ייעוד  כל של הכולל בשטח שינוי ללא  הבעלים, 
הוראות של שינוי ג) בתכנית; הקבועים בניין בקווי שינוי ב)

אדריכלי. בדבר עיצוב תכנית לפי

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2787 עמ' התשס"ז, ,5665

סוסן שמעון  
המקומית הוועדה ראש יושב
חבל מודיעין לתכנון ולבניה

אפק מצפה 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 אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון מצפה ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

ממ/ לתכנית שינוי ממ/מק/3/1492", מס' מפורטת "תכנית (1)
במ/1492.

שדרה  יעקב, באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.108 מגרש ;40 ,23 ,20 ח"ח ,4041 גוש מרכזית -

הבניינים  בשני בינוי הוראות שינוי התכנית: מטרת  
המותרות, הבניה זכויות כל סך את להגדיל בלי שבמגרש,
בניין מ–48 יח"ד  בכל דיור יחידות מספר הגדלת א) על ידי:
קרקע  קומת + ל–14 קומות ב) הגבהת הבניין יח"ד; ל–52
שטחי הבניה  העברת ג) עמודים; קומת 12 קומות + במקום
הקטנת  ד) הבניין; לגוף ליח"ד, 30 מ"ר הגג, על המותרים
המותר;  מהמרווח  40% עד זיזיות למרפסות בניין  קו
שטח הגדלת עליונה; ו) קומה של חובת הנסיגה ביטול ה)

השירות  שטחי כל סך את לשנות בלי ל–6 מ"ר דירתי מחסן
עד במגרש מותרת תכסית  הגדלת ז) בבניין;  המותרים

.40%

לתכניות שינוי  ממ/מק/1/1511", מס' מפורטת "תכנית (2)
ממ/825. ממ/1511,

תלמי  שכ' באר יעקב, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.16 ח"ח גוש 3838, - 60 מנשה, רח' ההדר

קו  הקטנת ב) קיים; בניה מצב הסדרת א) התכנית: מטרת  
למחסן  צדדי בניין וקו ל–0 מ', מ' מ–10 למחסן אחורי בניין

תבוצע  בניה חדשה ו/או תוספת בניה כל ל–0 מ'. מ' מ–4
תקניים. בניה בקווי

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח' אפק, מצפה  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא הההתנגדות העתק .03-9302051/2/3
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

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

ממ/מק/1/1518. ממ/1518, לתכניות שינוי ממ/מק/2/1518",

תלמי שכ' יעקב, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,18 ,16 ,14 ,2 ח"ח ,22 ,21 ,13-3 ,1 חלקות ,3834 מנשה - גוש

.24 ,23 ,19
מהווה 20% מסך  דיור, 20% יחידות תוספת התכנית: מטרת
ממ/1518; בתכנית שנקבעו ג' מגורים באזור הדיור יחידות כל

יח"ד. במקום 900 1,075 יח"ד הכל סך ב)
ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 

.3990 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5547, 30.5.2006 ובילקוט

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

לקהל.
אלונים לבנה  

המקומית הוועדה ראש יושבת  
אפק מצפה ולבניה לתכנון

חפר עמק 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  חפר  עמק ולבניה
עח/מק/13/140", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

עח/21/200. עח/200, לתכניות שינוי

גוש - הרא"ה  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותן. 28 ,27 ,5 ,4 חלקות ,8368

אזורית דרך לחזית בניין בקו הקלה א) התכנית: מטרת
מציר  ל–40 מ' מהשוליים) מ' 65) הדרך מציר מ' מ–80 581 מס'
הקלה וכן בעח/200), כמסומן - הדרך מגבול מ' 25 (שהם הדרך

 19.4 של בניין קו קיימים: (רפתות) משק מבני בעבור נקודתית
בחלקה  הדרך) זכות מקצה (4.4 מ' 581 האזורית הדרך מציר  מ'
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הדרך  מציר 17 מ' של בניין וקו ,2 מס'  תא שטח 5 שהיא מס'
תא  מס' 4/1 שהיא בחלקה הדרך) זכות מקצה (2 מ' האזורית
קיימים חקלאיים צד למבנים בניין קו הסדרת ב) ;1 מס' שטח

לבית  צד בניין קו הסדרת ג) אפס; ועד מ' מ–3  5 ,4 בחלקות
הסדרת  ד) - 1.64 מ'; ל–1.59 מ' מ' מ–4 5 מגורים קיים בחלקה
לרפת (5 לחלקה צפונית–מערבית פנימית (לדרך קדמי בניין קו

לקו הבניין המסומן בתשריט. מ' מ–5 5 בחלקה קיימת

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .09-8981661 טל' רופין, מדרשת ליד חפר, עמק ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה  למשרדי  יומצא  הההתנגדות
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קריית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788466 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אידן רן  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

חפר לתכנון ולבניה עמק

קסם 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,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי קסם ולבניה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכניות ק/1/3000, ק/מק/1/3345", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
לתמא/2/4. בכפיפות ק/מק/3345,

גוש  - קאסם כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.35 ח"ח ,8871

והסדר  קיימים למבנים  בניין קווי התכנית: אישור מטרת  
קיימים בניין למבנים קווי קביעת א) על ידי: קיים, לשביל
לשביל מגורים ייעוד חלק שינוי הקיים; ב) למצב בהתאם
ייעוד; כל בשטח  שינוי ללא מגורים לאזור משביל   וחלק

בניה. הוראות קביעת ג)

ק/1/3000, לתכנית  שינוי ק/מק/3481",  מס' מפורטת "תכנית (2)
לתמא/2/4. בכפיפות

גוש  - קאסם כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותו. 2 מגרש ;87 ח"ח ,8870

שני  יצירת תוך מחדש למגרש חלוקה א) התכנית: מטרת  
בניין; קווי וקביעת הבעלים הסכמת ללא נפרדים מגרשים
בניה. הוראות קביעת לבניה מוצעת; ג) קונטור קביעת 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
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן  תכנית,

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

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
קסם ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי 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 שרונים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  הצ/מק/330/1-4", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/130/1-4ג, הצ/130, הצ/128/1-4,  הצ/100/1-4א,

.3/17/1 הצ/200/1-4,

רח'  קדימה-צורן, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,125/2 ,125/1 מגרשים ;125 ח"ח ,8036 גוש - טהון יהושע

מ"ר. 1,999 התכנית: שטח ;125/3

במגרש,  בניין להוספת  הקלה  מתן  א) התכנית:  מטרת   
ושטחי  יח"ד  מספר הגדלת  ללא מבנים   2 במקום  מבנים   3
מגרש חלוקת סטייה ניכרת; ב) לתקנות (4)2 הבניה לפי תקנה
,125/2 במגרשים בניין אחורי בקו שינוי הבעלים; ג) בהסכמת
ל–190  מ"ר מ–140 התכסית הגדלת ד) מ'; ל–3 מ' מ–5 125/3
לרישום ותנאים מעבר זכות קביעת ה) האמצעית; ליח"ד מ"ר

זכויות והוראות בניה. קביעת בתחום התכנית; ו)

לתכניות שינוי  הצ/מק/419/1-1", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/122, הצ/100/1-1א, הצ/100/1-1, גמ/2/43, ,SR/43
הצ/6/122/1-1ד, הצ/6/122, הצ/200/1-1, הצ/14/43,
הצ/מק/200/1-1א. הצ/6/122ג, הצ/6/122ב, הצ/6/122א,

רח'  יהודה, אבן ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
התכנית: שטח ;300 חלקה ,7793 גוש  -  51 גלויות  קיבוץ

מ"ר. 1,922

מ'  מ–4  ימני-דרומי צדי  בניין בקו שינוי א) התכנית:  מטרת
לתכנית  עיקרי תוספת של 6% בשטח ב) הקיים; ל–0.60 מ' לפי
במגרש בניין להוספת הקלה מתן ג) ;1989 שנת לפני שהופקדה
לפי הבניה מספר יח"ד ושטחי הגדלת ללא (2 מבנים במקום 1)

מ–30%  ד) הגדלת תכסית ניכרת; לתקנות סטייה  (4)2 תקנה
בניה. והוראות זכויות קביעת ה) האמצעית; ליח"ד ל–35%

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 לפי הזכאי לכך כל תכנית, וכן ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המרחבית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
פולג, התעשיה אזור 1ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה לתכנון 
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8636012 טל' נתניה,
הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן
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שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
הצ/42/1-4, לתכניות הצ/0/1-4א, הצ/מק/295/1-4א", שינוי

הצ/130.

רח' קדימה-צורן, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הצ/42/1-4; לפי 26 מגרש ;32 ח"ח ,8041 גוש  -  23  היסמין

דונם. 0.502 התכנית: שטח

מינימלי מגרש לשטח הוראות שינוי א) התכנית: מטרת
בניה  קווי  שינוי ב) מ"ר;  ל–500  מ"ר מ–750 שחיה לבריכת -
צדדי  בניין קו ל–1.14 מ', מ' מ–8 אחורי בניין קו שחיה: לבריכת
ל–2.20  מ' מ–3 למערב בניין צדדי קו מ', ל–1.60 מ' מ–3 למזרח

מ'.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.272 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5589, 20.10.2006 ובילקוט

המרחבית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
פולג, התעשיה אזור 1ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה לתכנון 
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8636012 טל' נתניה,
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
יואל מוזס  

המרחבית הוועדה ראש יושב
שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז   

עפולה מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות הצפון

לתכנית שינוי עפ/מק/4/7748", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/7748.

השטחיםהכלוליםבתכניתומקומם:עפולה-גוש 16659,ח"ח  
55 בשלמותה,  חלקה ,16692 גוש ;161 ח"ח ,16691 גוש ;67 ,66 

. ;56 ,36 ח"ח

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

לתכנית שינוי עפ/מק/1/14571", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/14571.

גוש 16706, - עפולה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.145 ח"ח 139, 118-111 בשלמותן, חלקות

דרך. הרחבת התכנית: 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 לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-6520344 טל' עפולה, ,47 רח' יהושע ולבניה עפולה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

פרץ חביב  
המקומית הוועדה ראש יושב  

עפולה ולבניה לתכנון

גלבוע 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/6408. מס' ג/גל/מק/59", שינוי "תכנית מפורטת (1)

גוש  - סנדלה כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.17 ח"ח ,20615

ואחורי. צדדי קדמי, בניין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3773 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5214, 14.11.2004 ובילקוט

לתכנית ג/6469. מס' ג/גל/מק/63", שינוי "תכנית מפורטת (2)

גוש 17060, - נעורה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 60 מגרש ;2 ח"ח

+ צידי. קדמי בניין בקו שינוי מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3478 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5417, 10.10.2003 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה  לתכנון
הצפון, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  ובמשרדי 
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

עטר דניאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגלבוע ולבניה לתכנון

העליון 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,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה
מס' גע/מק/149", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה מחוז

ג/12998. בכפיפות לתכנית ג/9489, לתכנית שינוי

גוש - יובל  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 36 חלקה ,13237

בניין. קווי 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 בבניין

רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי בעיתונים,  הפרסומים בין המאוחרת 
פינה, ראש ,90000 ת"ד העליון, הגליל ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6816372 טל'
עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל'
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

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

ג/14457. לתכניות ג/10883, גע/מק/154", שינוי

- הגושרים קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.17 ,11 ,9 ,8 ,5 ח"ח 3, 10 בשלמותה, חלקה ,13292 גוש

קיבוץ בתוך משני נחל ערוץ תוואי הסדרת התכנית: מטרת
ידי על בו הגובלים המגורים אזורי גבולות ושינוי הגושרים,

בהסכמה. מחדש וחלוקה חלקות איחוד

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.394 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 7.9.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6816372 טל' פינה, ראש ,90000 ת"ד העליון, הגליל  ולבניה
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל מעוניין רשאי ,04-6508508 טל' ,595 ת"ד נצרת עילית, הפנים,

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי מק/יז/05/3481", מס' מפורטת "תכנית מופקדת יזרעאלים

.3481 לתכנית

גוש - חג'אג'רה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.46 ח"ח ,10343

בחג'אג'רה. 46 בחלקה התכנית: שינוי בקווי בניין 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 בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, 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 את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל לב ולבניה
גלג/47/07/12049", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת מחוז הצפון

ג/12049. לתכנית שינוי

- סכנין העיר במזרח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
64א 46ב, ,46 ,25 מגרשים ;88 ,33 ,32 ,13-7 ,4 ח"ח ,19291 גוש

ג/12049. מתכנית בשלמותם

מערך שינוי ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בסכנין. דרכים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595 מחוז הצפון, ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב 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

לתכנית ג/6956. מק/07/07", שינוי

,18583 גוש טמרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.52 ח"ח

,52 בח"ח בניין קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת
למצב בהתאם יהיו הבניין קווי הבניה. בזכויות שינוי ללא

בתשריט. המסומן הקיים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד הגליל, שפלת   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 המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן
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הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית התשכ"ה-1965, והבניה,
מאושרות ג/10552, לתכניות מיתאר שג/מק/27/05", שינוי מס'

ג/5071.

,19609 גוש כאבול - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.135 ,123 ח"ח

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

בתשריט.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3244 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5683, 15.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9868670 טל' טמרה, ,377 שפלת הגליל, ת"ד ולבניה  לתכנון
ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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,

3/במ/1/14. מפורטת לתכנית שינוי 3/מק/2176",

ט', רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: שטח ;265 מגרש ;22 ח"ח גוש 2023, - 2 החיד"א  רח'

מ"ר. 463

מערבי קו בניין נקודתי, שינוי קו בניין התכנית: שינוי מטרת
מ'. במקום 4 מזרחי 2.55 מ' בניין ובקו במקום 1.75 מ', 0.70 מ'

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4117 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 20.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן אשדוד, ולבניה לתכנון
א'-ג', בימים: בה לעיין רשאי מעוניין וכל הדרום, מחוז ולבניה

.13.00-10.00 בשעה ה', וביום ,18.00-16.00 בשעות

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי 5/מק/2439", מס' "תכנית מופקדת אשדוד ולבניה לתכנון

5/מק/2085. 5/במ/185, לתכניות

ד' רמות שכ' שבע, בתכנית ומקומם: באר הכלולים השטחים
.245 מס' מגרש ;38392 גוש -

245 חד–משפחתי  במגרש מס' לתכנית שינוי מטרת התכנית:
תכסית הגדלת א) ידי: על ביתך), (בנה א' מגורים באזור בודד,

שינוי  ג) שינויים בקווי בניין; ב) ל–217 מ"ר; מ"ר מ–185 מרבית
ומיקום כניסה מחסן בניית הגג, צורת לגבי בינוי הוראות בדבר
הכניסה ממעל עיקרית למטרה בניה זכויות העברת ד) למגרש;
הקובעת לצורך הגדלת לכניסה מתחת הקובעת לשטחי שירות

לבניה. המותר השטח כל בסך שינוי ללא מרתף,

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת ההודעה של מיום פרסומה חודשיים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
שבע, באר  ,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר  שבע,  באר   ולבניה

.08-6463656 טל'

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

רהט 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,

תרש"צ. ו–4/40/2 350/03/17 שינוי לתכניות 17/מק/2172",

 46 ,15 רהט, שכונה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 34 חלקה ,100452 גוש -

מגרש. התכנית: שינוי קווי בניין וחלוקת מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2241 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5386, 25.2.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,08-9910199 טל' רהט, ,8 ת"ד רהט, ולבניה לתכנון
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6296435 טל' שבע, באר ,68 ת"ד

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלקרינאוי טלאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

רהט ולבניה לתכנון

שקמים מקומי תכנון מרחב

מקומית תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
/6 מס' מקומית "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

.5/132/03/6 ,4/132/03/6 שינוי לתכניות מק/2058",

גוש - שמואל  אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.6 מגרש ;2 חלקה ,3029
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בזכויות שינוי אחורי ללא בניין שינוי בקו התכנית: מטרת
הבניה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3726 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5322, 16.7.2004 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הוועדה במשרדי וכן ,08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון
שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263795 טל' ,84100

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ריטוב עמיר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שקמים ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי    הודעות
בירושלים  האזורי הרבני הדין בית  

הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מור0939 אלטשולר
עליז פני

טליה10.12.2007 אלטשולר
אהובה

מור2640 אלטשולר
יוסף

טליה8.11.2007 אלטשולר
אהובה

רבקה8431 משה11.11.2007פרימן פריימן דן

הלינה2511 ברוך5.12.2007קוניבסקי קוניבסקי

שמשון4268 פוליקמן
זלמן

אליהו11.12.2007 פוליקמן

נחום5955 יהושע5.11.2007בק בק

גיטל5963 יהושע6.12.1987בק בק

חיים25.11.2007שלנגר סופיה1582 שלנגר

(גיטל)0809 קלרה אברהם25.10.2007וייס וייס

יונה2930 צדוק28.12.2007יחזקאל יחזקאל

מרדכי4647 יהודית18.6.2007לוין לוין

אידה8794 מיכאל27.11.2007אלקינד אלקינד

שושנה7890 משה13.12.2007רובוביץ רובוביץ

חיים2081 ולנטינה14.8.2007קוז'וקין קוז'וקין

חיה0514 מאיר6.10.2004שטיין דב שטיין

יעקב7432 מאיר24.4.2004שטיין דב שטיין

אליהו7233 צארום
אריה

אייל5.10.2005 אופק צארום

אברהם9.8.2007הייק אסתר9430 הייק

שושנה22.12.2007עצמי יצחק9296 עצמי

אמנון0411 זאדה יוסף20.5.2001זאדה

רינה8959 מילון ראובן19.10.2006מילון

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

גבריאל21.11.2007חורש צביה1537 חורש

דושינסקי7531
יהודית

דוד7.11.2007 דושינסקי אהרן

אברהם4387 ורטהימר
יוסף

זהבה29.12.2001 קופרשטוק

יעקב1492 קצנלנבוגן
גרשון

חיה22.4.2007 קצנלנבוגן

פנינה8921 חיה משה25.6.2001זקש יעקב זק"ש

זבולון1634 משה20.1.2006זקש יעקב זק"ש

(6 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ח

הראשי המזכיר ביטון, משה

אביב האזורי בתל 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

שרה7543 אסתר2.9.2001יהודה יהודה

משה7259 חי25.10.2007רפאל דוד רפאל

רוזליה2569 רוזנבלט8.1.2007שטמלר
גל קוסיאנצ'ק

בינואה9441 מזל25.10.2007זגדון פלדמן

תמר5835 אסור ז'אן22.11.2007דגמי

אריה4025 אביבה22.11.2007זרף זרף

שרה8127 שושנה29.3.2007אזולאי דוד בן

מרדכי8119 שושנה21.10.2006אזולאי דוד בן

משה5817 אסתר27.7.1994אימרה חכמון

שולמית5825 אסתר20.11.2007אימרה חכמון

יוסף5042 גרידי לוליה6.8.2001גרידי

בני–ברוך20.7.2007עטיה מינה5393 יהב

רשל3288 למבז נסים23.11.2007למבז

משה9329 רונית11.1.1982ברגל ראוכורגר

יהודית6425 רונית10.1.2007ברגל ראוכורגר

כהן משה17.12.2007כהן שרה5788

פלדמן שלום2103
מאיר

תמרה22.12.1995 קריגר

סעדה9404 ורדה24.1.2005כתר כתר

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'

הראשי המזכיר רפאל כהן,
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בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פסח3303 דריבין
גוטמן

רחל9.10.2006 דריבין

אבדו1519 חגילו11.5.2002עקיבייב עקיבייב

שמחה6.10.2005בוארון ג'וליה8005 נחייסי

נחום אפרת22.5.2007ענבי חיים7276

נחום אפרת17.6.1990ענבי מרים3026

איברהימי5877
בנימין

יפה29.11.2007 איברהימי

יעקובוביץ7161
יהודה

ישעיהו12.1.2007 ברנט

לאון1053 אוטיג סבינה16.6.2007אנילביץ

אנא1061 אוטיג סבינה13.10.2005אנילביץ

מיכל2809 גדי26.12.2007קליין קליין

אלכסנדר9859 אגנטה3.2.2002שואר שואר

וילהמינה9867 אגנטה3.2.2002שואר שואר

גודית18.11.2007יפרח רפאל2990 גדין

מרקו5202 אברהם גדעון19.12.2007אברהם

יעקב2103 סוניה19.12.2004סקזינצקי סקזינצקי

שושנה1259 בסן שרה19.12.2006וייס

ישראל9645 יחיאל6.6.2000פלישמן באום

שמחה3752 יחיאל18.10.2007פלישמן באום

(14 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ז'

הראשי המזכיר כ"ץ, ישראל       יהושע

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שמואל8.12.2007קלנר אלקה4590 קלנר
מאיר

צפורה6066 אושרוב16.3.2007אושרוב
אלכסנדר

אגוניה3461 יהודית14.12.2007דוד קלינג

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

חן6304 (עזיז) אבנר23.12.2007עזרא חן

שאול1838 זהבה19.10.2007מועלם מועלם

בלומה8475 ליפטק
אליזבטה

לביא מנחם4.12.2007

משה11.12.2007ויזר נעמי9420 ויזר

מילר שלמה22.12.2007מילר רבקה5088

יצחק26.12.1995טולדו זמבול8020 טולדו

חנה8998 אברהם31.12.2004זילברברג זילברברג

יעקב3891 יפה16.3.2007וינקלר וינקלר

(14 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ז'

הראשי משה הלוי, המזכיר                                                 

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

סורה5132 ברדיטה4.11.2007ספרבר ירדן

שמואל1342 אביאל
יואל

אבנר14.12.2007 אביאל

שלום4216 יוסף20.11.2007לוי לוי

שלום7722 יצחק22.12.2007עובדיה עובדיה

אילנה7431 אמנון5.12.2006בשן בשן

ברטה4625 עדה25.11.2007בלייכר רייס

לואיס1539 קיטלרו מלאניה1.1.2008קיטלרו

מזל6953 חגי14.1.2007בשארי בשארי

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'

הראשי גרנביץ, המזכיר חנוך                                                

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רבקה2562 שולמית27.12.2007רוזנבלום קמחי

(17 בינואר 2008) התשס"ח בשבט י'

הראשי                                                 שלמה דידי, המזכיר
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באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

שרה8364 פבל30.7.2007סטשבסקי סטשבסקי

פאינה7710 בבין מאיה5.5.2003פולגין

מאיר3825 ואנונו ז'קלין18.12.2007ואנונו

מיכאל אברהם26.7.2007מיכאל ירושה1145

ג'יסלן3690 ערן21.12.2007וייס וייס

ארמונד0514 בנישו שושנה17.12.2007סבג

אולג0842 גיטמן לידיה1.7.2007גיטמן

אלברט2114 אסתר16.8.2004קרסנטי כהן

מושיאשוילי9435
שוטה

מושיאשוילי12.12.2005
רבקה

זינה3630 לאוניד21.12.2007דידזון דוידזון

זוסיה9165 גריגורי18.12.2005גולדפיין גולדפיין

מרים6531 מקסים19.12.2007פרץ פרץ

סמיון9154 סבטלנה26.10.2007זיצר זיצר

סבטלנה7.10.2005זיצר שפרה9188 זיצר

מסעודה7873 יעקב29.12.2002דוק דוק

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'

הראשי המזכיר ניסים אדרי,

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

סופיה6168 ס"חפבריקנט כסלו ילנהב' שלייפר

מיכאל6437 ס"חשושן תשרי יפהה' שושן

שמחה4111 ס"הביטון סיוון ביטון פנחסו'
בצלאל

פבל4841 ריבק הלנהי"ב טבת ס"חריבק

יצחק5594 אור נ"הבר אב שושנהד' אור בר

יוסף7724 זקן ס"חבן טבת סימוןט' זקן בן

תמרה8318 יערי שלמהי"ט תשרי ס"ואורדוש

פנינה2858 ס"חאשל טבת אביגדורז' אשל

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קרול0519 גולדי"ח חשוון ס"חויינזילבר ויינזילבר
שושנה

יורם7930 ס"חאיזנשלוס כסלו מירבכ' קופרשטין

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'

הראשי דהאן, המזכיר                                   יצחק

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יאיר3495 דרורה29.12.2007בושמיץ בושמיץ

משה3760 טרוזמן
רפאל

רות5.2.2007 טרוזמן

מרדכי4519 אליהו13.1.2005אבו אבו

מריה30.10.2007בסוביץ עמנואל6257 בסוביץ

עליזה31.12.2007כרמל אורי1997 כרמל

קורין27.11.2007לולו שמריז יעקב3735 שמריז לולו

קוקא0109 חסיד שלום21.8.1994חלפון

דניאל8788 רוזה17.4.2005קריחלי קריחלי

בוריס6035 פרידמן אדוארד22.11.2007פרידמן

עזיזה4950 מיכאל3.11.2007מלכה מלכה
מכלוף

פלאח אסתר15.12.2007פלאח הרצל חיים7371

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'

הראשי המזכיר פרץ, אברהם

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4299/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, אוהבת ביד אורה בית חברת פירוק ובעניין

עו"ד  של במשרדו אחרים, ו–21  הראל חיה והמבקשים:
,94383 ירושלים ,216 רח' יפו ושות', יעקב אמסטר

בקשה  הוגשה  23.10.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

10.4.2008 בשעה 13.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
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לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.25.3.2008 ביום

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

עו"ד אמסטר, יעקב  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1012/08 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר בישראל, החתול למען האגודה עמותת פירוק ובעניין
,58-014013-5

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
,91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 6.1.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

11.3.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה 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
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1625/07 אזרחי תיק

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

,51-208120-9 ח"פ בע"מ, קאר ברנר חברת פירוק ובעניין

דניאל עו"ד ע"י ,059104562 ת"ז רוסינסקי, נתן והמבקש:
,65791 אביב תל ,15 יבנה מרח' מקליס,

לבית  בקשה 18.6.2007 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

27.2.2008 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   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.20.2.2008

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

עו"ד דניאל מקליס,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2776/07 אזרחי תיק

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

,51-371446-9 ח"פ בע"מ, התיכון מי חברת פירוק ובעניין
פרדסיה, ,18 הסביון מרח'

מרח' זמנית, מפרקת - טילר לוי דורית עו"ד והמבקשת:
פקס' ,03-5272164 טל' ,62038 אביב תל ,124 גבירול  אבן

,03-5272166

בקשה  הוגשה  25.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

11.3.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

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

הדיון. מועד לפני

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

המבקשת עו"ד, טילר, לוי דורית  
 

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1278/07 אזרחי תיק

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

כללית לקבלנות  חברה  (1994) נ.א.ס.ו חברת פירוק ובעניין
כרמל אל דאלית ,32 ת"ד ,51-199274-5 ח"פ ושיווק בע"מ, סחר

,30056

ע"י ב"כ עו"ד ,059957886 ת"ז אלדין, בהאא עוני והמבקש:
פקס' ,04-6740061 טל' ,24945 עראבה יאסין, רח' ראשי, ויסאם

,04-6746555

בקשה  הוגשה  30.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

6.4.2008 בשעה 9.15.

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
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באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.25.3.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד ויסאם יאסין,  
המבקש כוח בא

 

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

בע"מ מצמר
(51-229780-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המלכה שלומציון רח' המפרק, אצל ,9.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,18
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, הדרי,                                                צבי

בע"מ (1996) נייר ומוצרי לאומנויות חברה ליאב
(51-229777-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,18 המלכה שלומציון רח' המפרק, אצל ,10.3.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם ירושלים,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, הדרי,                                                צבי

בע"מ שיניים מרפאת דייטש ד"ר
(51-333457-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,15.00 בשעה ,13.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,81504 יבנה העצמאות, שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, גני,                                                רמי

בע"מ פויסק-ט
(51-193360-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,13.30 בשעה ,18.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,4/7 צורים עין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אברהם,                                                אלכנסדר

בע"מ  החדש הישראלי - הערוץ אפיק רום
(51-304733-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

ביום תתכנס  נושים אסיפת כי הודעה בזה נמסרת 
,7 ישראל גיבורי רח' דלק, קבוצת אצל ,11.00 בשעה ,16.3.2008

(דרום). נתניה התעשיה אזור

מועמד בחירת  האסיפה של האסיפה על יומה סדר  על
לתפקיד מפרק החברה.

דירקטור ברטפלד,                                                אסי

בע"מ טרייד אלנה ארק
(51-191043-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,4/7 צורים עין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אברהם,                                                אלכסנדר

בע"מ והשקעות ניהול פלורנטין א.ב.ק.א.
(51-389894-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברון דרך החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,18.3.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,93626 ירושלים תלפיות, ,64
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק מורדוך,                                                אבי
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בע"מ נכסים (ב.ע.) מ.ד.ע.
(51-328721-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברון דרך החברה, במשרדי ,8.00 בשעה ,18.3.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,93626 ירושלים תלפיות, ,64
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק מורדוך,                                                אבי

בע"מ  אלקטרוניות מערכות  ב.ק.ד
(51-273141-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיום  ימים   30 או ,12.00 בשעה ,5.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
ישראל תפוצות ברח' מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה פרסום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,6
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק לביא,                                                אשר

בע"מ עסקית יזמות ת.ק.נ.א.
(51-284967-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית במושב המפרק, אצל ,11.30 בשעה ,17.3.2008 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הלוי,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קפלינסקי,                                                תמיר

בע"מ סוכנויות צידון ב.
(51-134920-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,28.2.2008 תתכנס ביום
עו"ד החברה, עו"ד במשרדי ,16.00 בשעה מביניהם, המאוחר
קומה ,1 התאומים מגדלי ,33 ז'בוטינסקי רח' רוטשילד, דידי
כיצד המראה  המפרק, של  סופי דוח הגשת  לשם גן, רמת  ,1
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק צידון,                                                גיא

בע"מ (1983) שיווק ינה
(51-096148-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.30 בשעה ,31.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,50 שרת
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק הלוי,                                                נתן

בע"מ פיברוטק
(51-280579-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,13.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרקת, סופי דוח הגשת סביון, לשם ,30 ת"ד ,1 השקמה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת הדרי,                                                רחל

בע"מ (1996) אלפיים ונסיעות תיירות אביבים
(51-231811-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' זלצמן, י' עו"ד במשרד ,11.00 בשעה ,17.3.2008 תתכנס ביום
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 החילזון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח,                                                ישראל חיים,

בע"מ בכור את ניסים יהלומי
(51-120492-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

 30 שלאחר הראשון העסקים ביום או ,14.3.2008 תתכנס ביום
בשעה מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד ימים
תל אביב, לשם ,100 החשמונאים רח' המפרק, במשרדי ,10.00
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אלמוג,                                                ארז
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בע"מ (2002) משותפות השקעות סטרינג
(51-333795-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
 30 שלאחר הראשון העסקים ביום או ,14.3.2008 תתכנס ביום
בשעה מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד ימים
תל אביב, לשם ,100 החשמונאים רח' המפרק, במשרדי ,10.00
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אלמוג,                                                ארז

בע"מ וגימור צביעה מוצרי פאר
(51-338911-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום לאחר 30 ימים או ,28.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,242 יהודה בבן ,16.00 בשעה מביניהם, המאוחר  לפי זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

עו"ד עופר, גלית    

החברה כוח באת

23 בע"מ  בלפור
(51-006342-3 (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
רח' המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,20.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,12 החילזון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, זילברברג, גדי

בע"מ אופנה הפקות יומה
(51-364840-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיתר, עו"ד במשרד ,9.00 בשעה ,20.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סילבר הלל אבא ושות', בדרך ברנדווין לשם & גבע ליקוורניק,
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,52506 גן רמת ,16

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

מפרק פרובייזר,                                                סטיבן

בע"מ טכנולוגיות גודג'אט ניאו
(51-306553-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת אזור, לשם ,4 קומה ,24 המצודה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד מילר,       רועי

בא כוח המפרק  

בע"מ אלקלעי אלקא-חיים
(51-043265-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יגאל עו"ד במשרד ,11.00 בשעה ,10.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,52580 גן רמת ,101 הלל אבא רח' גרנות,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק אלקלעי,                                                אריה

מטבחי לואיג'י בע"מ
(51-366478-9 (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

הודעה  פרסום ממועד 30 ימים או ,28.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,242 יהודה בן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד הראל,     שי

החברה כוח בא

בע"מ דטנט
(51-275650-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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 30 שלאחר הראשון העסקים ביום או ,14.3.2008 תתכנס ביום
בשעה מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד ימים
תל אביב, לשם ,100 החשמונאים רח' המפרק, במשרדי ,10.00
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אלמוג,                                                ארז

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, של במשרדה ,9.00 בשעה ,13.3.2008 תתכנס ביום
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת השרון, רמת ,48 סוקולוב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, קונפינו, גילה

בע"מ מתקדמות צפוי טכנולוגיות א.פ.ט.
(51-095512-3 (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
רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 לכיש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, צוק, א' אליהו

בע"מ אינסטרומנטס טכנו
(51-074739-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 לכיש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, צוק, א' אליהו

בע"מ יזמות קפלינסקי
(51-306145-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

בית מושב המפרק, אצל ,11.30 בשעה ,19.3.2008 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הלוי,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קפלינסקי, תמיר

בינלאומי בע"מ לסחר סרביה חברה
(51-327696-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יוסי עו"ד במשרד ,14.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' ושות', ארד אברהם,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, כהן, דוד

בע"מ (2001) ופיתוח פרוייקטים אדמוב
(51-2299181-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יוסי עו"ד במשרד ,14.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' ושות', ארד אברהם,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, כהן, דוד

ופיתוח בע"מ מ.א.ג הנדסה
(51-197375-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יוסי עו"ד במשרד ,14.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' ושות', ארד אברהם,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, כהן, דוד

בע"מ (1998) בסתרה פרוייקטים אדמוב
(51-259201-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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יוסי עו"ד במשרד ,14.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' ושות', ארד אברהם,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, כהן, דוד

השקעות בע"מ פרחים ופרפרים
(51-289437-9 (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
רו"ח במשרדי ,12.00 בשעה ,1.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם הגשת ,67443 אביב תל ,65 אלון יגאל רח' ושות', ז'יטניצקי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

רו"ח ז'יטניצקי, שמעון

דב מתכת בע"מ בן
(51-047385-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,31.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רחובות, ,9 סמילנסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק דב, בן אריה

בע"מ  - בר אלטל
(51-343049-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,3 יצחק ניסים ברח' הרב ,20.00 בשעה ,27.3.2008 תתכנס ביום
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת חולון, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

אילן בר        דב

החברה ראש יושב    

בע"מ ג.ס.ל.
(51-145613-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,23.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,6 אורי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק וולפיש, דניאל

בע"מ יועצים מליץ
(51-331364-3 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,23.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת חיפה, ,29 לאה
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק יששכר מליץ,

בע"מ (2003) לביטוח סוכנות נל"ץ
(51-345553-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,2 פינקס רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,23.3.2008 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רמלה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק גוטמן, אלי

בע"מ מסמ"מ גל
(51-224459-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,24.3.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם גן, רמת ,16 חורון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת רו"ח, נדיה לוי,
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סיכון בע"מ   ע.פ. הון
(51-275347-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אל רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,24.3.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם הרצליה, ,4 על
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, וולפסטל, איל

 א.א. אדמונית בע"מ 
(51-266450-9 (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
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,24.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, הוד ,22 הדרור רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק חורב, משה

בע"מ  קרלוס  דון
(51-346381-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,10.00 בשעה ,24.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של  סופי דוח הגשת לשם נהריה,  ,43 הגעתון שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת סיגל שור,

בע"מ  השמש אנרגית מערכות  דתסולן
(51-108723-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,10.00 בשעה ,24.3.2008 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח שבע, לשם באר ,28/12 עוזיאל הרב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שלמה הוד,

בע"מ (1998) יבוא ויצוא סרג'יו ג'סטון
(51-259609-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,24.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם שבע, באר ,9 הראש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ג'סטון, סרג'יו

 שופן נכסים בע"מ 
(51-314221-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, במשרד ,16.00 בשעה ,22.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,20 לינקולן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, למפרט, רמית

בע"מ   סילבנייט
(51-138816-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,4.3.2008 תתכנס ביום
חיפה, ,40 מרגלית רח' המפרקת, במשרדי מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת יחזקאל, סילביה

בע"מ  הנדסה פריצקר  א.
(51-318411-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,4.3.2008 תתכנס ביום
לשם רחובות, ,21 פינס רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק פריצקר, ישראל
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בע"מ   ולוסיטי
(51-364634-9 (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
בבית משפחת בראל, ,8.00 בשעה ,15.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רעננה, ,1/11 אלעזר דוד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בראל, טום

בע"מ (1995) (צפון) שיווק נירטרייד
(51-212205-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,17.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם רעננה, ,22 סולד רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק וולקוב, רון

בע"מ  חיים - ראשל"צ  איכות
(51-178330-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד, בלאו, זהבי במשרדי ,14.00 בשעה ,20.3.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,96 אלון יגאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כהן, ש' ערן

בע"מ נכסים (ב.ע.) מ.ד.ע.
(51-328721-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56626088 מורדוך, ת"ז אבי מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,93626 ירושלים תלפיות, ,64 חברון מדרך

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 מורדוך, אבי

בע"מ והשקעות ניהול פלורנטין א.ב.ק.א.
(51-389894-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56626088 מורדוך, ת"ז אבי מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,93626 ירושלים תלפיות, ,64 חברון מדרך

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 מורדוך, אבי

בע"מ 2000 והשקעות ייזום און בר א.ד
(51-291386-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,53342655 בר–און, ת"ז דליה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת ,40600 מונד תל ,5055 ת"ד ,19 זוויתן 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 בר–און, דליה

בע"מ 2000 אחזקות און בר א.ד
(51-291391-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,53342655 בר–און, ת"ז דליה את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,09-7966573 טל' ,40600 מונד תל ,5055 ת"ד ,19 זוויתן מרח'

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

מפרקת בר–און, דליה

בע"מ (2000) טכנולוגיות און בר א.ד
(51-291384-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,53342655 בר–און, ת"ז דליה את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,09-7966573 טל' ,40600 מונד תל ,5055 ת"ד ,19 זוויתן מרח'

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,

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

מפרקת בר–און, דליה

בע"מ טרייד אלנה ארק
(51-191043-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אברהם,  אלכסנדר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק ירושלים, ,4/7 מרח' עין צורים ,011017845

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 אברהם, אלכסנדר

וייזום בע"מ ניהול דאבל זד
(51-303687-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ביל"ו מכפר בלוך, זאב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,76965

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 בלוך, זאב

בע"מ ולהשקעות לבניה אתר
(51-098566-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,38274 לנדאו, מ"ר גיא עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,03-5190500 פקס' ,03-5190519 תל אביב, טל' ,11 רוטשילד מרח'

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, לנדאו, גיא

נאמנויות בע"מ יצחק בכר
(51-293373-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד רונית זינגר-שפיצר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,17 מרמורק 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 עו"ד, רונית זינגר-שפיצר,

השקעות בע"מ מ.ש. שושן
(51-294944-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' ברכה, עמוס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,15 רוטשילד

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

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

מפרק עו"ד, עמוס ברכה,

מיין פורטלס בע"מ
(51-282517-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אחד העם ירון מאיר, מרח' את החברה מרצון ולמנות לפרק את

החברה. למפרק ירושלים, ,21

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

עו"ד הראל,          שי

כוח החברה בא  

בע"מ ותפעול הנדסה א.ג.ו.
(51-264447-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ,1663442 אשל, ת"ז את גיל ולמנות החברה מרצון לפרק את

למפרק החברה. קרית טבעון, ,41 זייד אלכסנדר

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 גיל אשל,

בע"מ השקעות ליברמן ארז
(51-166676-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קונפינו,  גילה  עו"ד את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק 

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

שיתופיות כפריות קהילות לחקר הבינלאומי המרכז
בע"מ סירקום

(51-052916-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אמיתי, אהוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. יהודה, למפרק אור ,25 ליבנה

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, אמיתי, אהוד

בע"מ פיורסופט
(51-379530-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עמרמי, (דוד) דדי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,34 עליכם שלום

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, עמרמי, דדי

בע"מ שוורצקופף שולחן עגול
(51-355918-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז שוורצקופף,  סילביה את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת ,012666798

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

מפרקת שוורצקופף, סילביה

בע"מ שמריהו בצפון נכס
(51-034233-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרצל מרח' לב, נורית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת נתניה, ,34

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, לב, נורית

קנדל בע"מ טעים לי
(51-222711-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יורקביץ-יורן, גיא רו"ח את ולמנות  מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,20 בורוכוב 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 רו"ח, יורקביץ-יורן, גיא

בע"מ טכנולוגיות ליניר
(51-204199-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אצל ,01401538 רז, ת"ז את רינה ולמנות החברה מרצון לפרק את
החברה. למפרקת רעננה, ,95 עקיבא רבי מרח' סגלוביץ', גיא עו"ד

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 רז, רינה

בע"מ פון פלורי
(51-285869-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממרכז קוגן, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תל אביב, המשולש, המגדל ,3 עזריאלי

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, קוגן, דוד

בע"מ טכנולוגיות ניאו-גודג'אט
(51-306553-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,032114126 גלעד, ת"ז אורן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,03-5585222 טל' אזור, ,24 המצודה 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

עו"ד רועי מילר,    
המפרק כוח בא

לסביבה בע"מ מוצרים ישראל גרין פאלנט
(51-365070-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שאול מרח' צור, עו"ד ערן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64928 אביב תל ,39 המלך

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, ערן צור,

נכסי זאב בע"מ
(51-009401-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
(סגל), ת"ז שפירא יהודית את ולמנות מרצון החברה לפרק את
(ארן), שפירא חנה תקוה, פתח ,8 פינצ'י הרב מרח' ,007330053
ת"ז שפירא,  וישראל אביב, תל  ,6 מנורה מרח'  ,007076714 ת"ז

החברה. למפרקי אביב, תל ,6 כצנלסון מרח' ,007330046

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

מפרקת (סגל), שפירא יהודית

בע"מ ביט סופר מירקם
(51-299743-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קפלן מרח' שפרנט, טל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2

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 שפרנט, טל

בע"מ אמיר מ.
(51-115164-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בר–חנין, אילן עו"ד  את ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5616279 תל אביב, טל' ,59 המסגר

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, בר–חנין, אילן

בע"מ הלת' אר ג'
(51-241145-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אחד העם ירון מאיר, מרח' את החברה מרצון ולמנות לפרק את

החברה. למפרק ירושלים, ,21

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

עו"ד הראל, שי    
בא כוח החברה

בע"מ ארז שרותים ומסחר א.ג.מ.
(51-309730-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רו"ח, ת"ז אשכנזי, שלמה ולמנות את מרצון החברה לפרק את
אביב, תל ,56 המסגר רו"ח, מרח' פיביך אשכנזי, אצל ,030107551

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, אשכנזי, שלמה

בע"מ אמריקה - ראשיווק
(51-161221-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חיים, ישראל רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,6 אהליאב

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,



1851 7.2.2008 התשס"ח, א' באדר א' ,5774 הפרסומים ילקוט

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

מפרק רו"ח, חיים, ישראל

בע"מ (1996) השקעות קדמן יניר
(51-234215-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שלאחר הראשון העסקים ביום או ,14.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
מביניהם, בשעה  המאוחר לפי זו, הודעה פרסום 30 ימים מיום
תל אביב, לשם ,100 החשמונאים רח' המפרק, במשרדי ,10.00
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז

בע"מ והכוונה לרווחיות יעוץ - מרקט אגו
(51-235388-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' הנטר, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,46 רוטשילד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הנטר, מיכאל

בע"מ ירוקים קווים
(51-225556-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פינס מרח' ליטמן, עידן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,08-8692332 טל' גדרה, ,15

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, ליטמן, עידן

בע"מ 859 בגוש 6043 חלקה
(51-099105-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברטלר, מאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 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,

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

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

בע"מ 713 בגוש 6043 חלקה
(51-099103-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברטלר, מאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 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,

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

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

בע"מ 858 בגוש 6043 חלקה
(51-099104-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברטלר, מאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 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,

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

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר
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בע"מ 712 בגוש 6043 חלקה
(51-099106-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברטלר, מאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 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,

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

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

בע"מ 18136 חלקה 54 גוש
(51-061411-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת (2)319 לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברקוביץ' מרח' פינס, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פינס, שי

בע"מ אלקטרוניים לרכיבים חכמות אריזות
(51-293535-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד לירון קמפו, מקיבוץ את את החברה מרצון ולמנות לפרק
,08-6410079 פקס' ,08-6473223 טל' ,85420 הנגב ד"נ חצרים,

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, קמפו, לירון

בע"מ ניהול ג'י.טי. ואלור
(51-364751-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד ארליך, ניר  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק
,14 סילבר הלל אבא רח' עוז, בית ושות', קרנר ארליך, קצף שוגול

החברה. למפרק גן, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ארליך, ניר

בע"מ בזיל קאופמן דר'
(51-335139-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברנר מרח' דיב, עאמר רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק עפולה, ,2

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, דיב, עאמר

בע"מ קרסנט
(51-201800-3 (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 ,29.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ניר יצחק, את עו"ד ולמנות החברה מרצון לפרק את החלטה
להסמיכו החברה, למפרק אביב, תל ,18 מרח' החשמל ,027343854
הדרושים המסמכים  כל את להגיש הפעולות, כל את  לנקוט
לפרקה כדי נכסיה מתוך החברה לנושי ולשלם החברות לרשם

ולחסלה.

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, יצחק, ניר
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סופר קרייזי בע"מ
(51-224048-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מירב אלמליח, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרקת ,03-6851685 תל אביב, טל' ,2 הבימה כיכר

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, אלמליח, מירב

בע"מ דניאל ברויטמן ד"ר
(51-328767-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בר–אור, אילן  עו"ד את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בר–אור, אילן

בע"מ מזון עסקי ניהול קוויק-בר
(51-256021-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' חדד, רנה  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק
למפרק ,09-9568840 פקס' ,09-9568830 טל' הרצליה, ,33 גוריון

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 עו"ד, רנה חדד,

בע"מ שוקולד פינוקי דוראל
(51-188808-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,055727127 רשפי, ת"ז יובל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק רעננה, ,9 אילן בר 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 רו"ח, יובל רשפי,

טסיה בע"מ
(51-222376-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,051813632 דורון, ת"ז דניאל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. גיבור, רמת גן, למפרק בית ,7 בגין מנחם 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 דניאל דורון,

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

(5 בדצמבר 2007): התשס"ח בכסלו כ"ה ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(5.12.2007) התשס"ח בכסלו כ"ה

28,442,241,829

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(28.11.2007) התשס"ח בכסלו י"ח

28,376,322,279

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

65,919,550

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

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(5.12.2007) התשס"ח בכסלו כ"ה

28,442,241,829

(6 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ו

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

(12 בדצמבר 2007): התשס"ח בטבת ג' ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(12.12.2007) התשס"ח בטבת ג'

28,618,205,005

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(5.12.2007) התשס"ח בכסלו כ"ה

28,442,241,829

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

175,963,176

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(12.12.2007) התשס"ח בטבת ג'

28,618,205,005

(13 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ד'

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

(19 בדצמבר 2007): התשס"ח בטבת י' ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(19.12.2007) התשס"ח בטבת י'

28,967,693,158

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(12.12.2007) התשס"ח בטבת ג'

28,618,205,005

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

349,488,153

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(19.12.2007) התשס"ח בטבת י'

28,967,693,158

(20 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"א

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

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

(26 בדצמבר 2007): התשס"ח בטבת ביום י"ז העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(26.12.2007) בטבת התשס"ח י"ז

29,029,240,860

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(19.12.2007) התשס"ח בטבת י'

28,967,693,158

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

61,547,702

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(26.12.2007) בטבת התשס"ח י"ז

29,029,240,860

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

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

(2 בינואר 2008): התשס"ח בטבת ביום כ"ד העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(2.1.2008) בטבת התשס"ח כ"ד

29,015,253,334

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(26.12.2007) בטבת התשס"ח י"ז

29,029,240,860

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

-13,987,526

ה נכסים המוחזקים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(2.1.2008) בטבת התשס"ח כ"ד

29,015,253,334

(3 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ה

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

__________

המערכת הודעת
התאריך  5773, התשס"ח, בעמוד השער,  הפרסומים בילקוט

בטעות. שנדפס כפי ולא "5 בפברואר 2008" להיות צריך




