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1956 מוות................................................   הצהרות חוק לפי הודעה
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המדינה את גבולות המדינה יציאת נשיא על הודעה
שובו ועל

המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

מודיע אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(ב) לסעיף בהתאם
בשבט ט"ז ביום המדינה גבולות את המדינה נשיא יציאת על
התשס"ח בשבט כ' ביום  שובו ועל בינואר 2008)  23) התשס"ח

(27 בינואר 2008).

(31 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ד
 (3—1300 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

על הגביה מינוי ממונה
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
תיעול - מים, מית"ב בחברת הכספים ראש חטיבת את ממנה
,022692370 ת"ז קלינגר, גילה החברה) - (להלן בע"מ וביוב
לחוק   39 סעיף לפי גבייתם  לעניין  וזאת הגביה,  על  לממונה
המגיעים תשלומים של התשס"א-22001, וביוב, מים תאגידי

מספקת. בעבור השירותים שהיא לחברה

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.454 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

ולבניה לתכנון הארצית במועצה הצעיר הדור נציג מינוי
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 2(ב)(14) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
,032193344 ת"ז פולקמן, רועי את ממנה אני התשכ"ה-11965,

ולבניה. לתכנון הארצית במועצה הצעיר הדור לנציג

עניינים. מניגוד להתחייבותו להימנע כפוף המינוי

(17 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ח'
 (3—7 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

ליצוא זרעים מייעצת מינוי ועדה
התשי"ד-1954 ומוצריו, הצמח יצוא על לפיקוח החוק לפי

יצוא הצמח  על 4 לחוק לפיקוח לפי סעיף בתוקף סמכותי
ליצוא מייעצת ועדה ממנה אני התשי"ד-11954, ומוצריו,

שלהלן: בהרכב זרעים

המדינה: עובדי

011330214 אורי קושניר, ת"ז

05183756 ת"ז מזור, לאה

__________
.137 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

050269232 ת"ז וייס, משה

017639493 ראול קלינרמן, ת"ז

003311495 אלדד לנדס, ת"ז

צמחים: ומשווקי יצרני

052089968 ת"ז עמית, צבי

050394592 ת"ז אונגר, גבריאל

הוועדה. ראש כיושב יכהן לנדס אלדד

(28 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"א
 (3—499 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר

מטפחים זכויות רשם מינוי
צמחים, התשל"ג-1973 זני של מטפחים חוק זכות לפי

של מטפחים  זכות לחוק 14(א)  סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מיכל דין  עורכת את ממנה אני  התשל"ג-11973, צמחים, זני
במשרד המשפטי ליועץ בכיר סגן ,007724586 ת"ז סגן-כהן,

לרשם זכויות מטפחים. החקלאות ופיתוח הכפר,

(28 בפברואר 2008). באדר א' כ"ב ליום עד תוקף המינוי

(14 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ז'
 (3—512 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.272 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

מפקחות מינוי
הסעד), וועדת המנהל (תפקיד הסעד שירותי תקנות לפי

התשכ"ד-1963

הסעד שירותי לתקנות 4(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
את ממנה אני התשכ"ד-11963, הסעד), וועדת המנהל (תפקיד
הסעד: ומינהל בלשכת ארגון לעניין מטה למפקחות הרשומות

כל הארץ; - 000929950 ת"ז קרקובר, אהובה

כל הארץ; - 051796001 ת"ז אנגלברג, רחל

ירושלים. מחוז - 054341979 ת"ז עטיה, אריאלה

אנגלברג2 ומינויה  קרקובר ורחל אהובה הקודם של מינוין
בטלים. - עטיה3 אריאלה של הקודם

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—1983 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
.419 עמ' התשס"ד, ;1884 עמ' התשנ"ו, ;94 עמ' התשכ"ד, 1  ק"ת

.3922 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

.1736 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

בוועדת אבחון מינוי חברה
במפגרים), התשכ"ט-1969 (טיפול חוק הסעד לפי

הסעד (טיפול במפגרים),  5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
בוועדת מטה לחברה את הרשומה ממנה אני התשכ"ט-11969,

האמור: החוק לעניין אבחון

__________
.132 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח
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שבע  באר מחוזות -  001454115 ת"ז מחנכת, שרוני, חיה
ירושלים, במחוזות מקום ממלאת והמרכז, אביב תל והדרום,

והצפון. חיפה

(19 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח ט'
 (3—228 (חמ

הרצוג יצחק  
             שר הרווחה והשירותים החברתיים

לשיקום הארצית למועצה וחברים ראש יושב מינוי
בקהילה נפש נכי

התש"ס-2000 שיקום נכי נפש בקהילה, חוק לפי

בקהילה,  נפש נכי שיקום 4 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,006337695 ת"ז אבירם, אורי פרופ' את ממנה אני התש"ס-12000,
לשיקום הארצית המועצה ראש ליושב הבריאות, משרד עובד
את הדס-לידור2, נעמי ד"ר של במקומה בקהילה, נפש נכי
חיפה, אוניברסיטת  נציג  ,012809661 ת"ז רועה, דיויד פרופ'
פרופ' של במקומו גבוהה להשכלה המוכרים המוסדות לנציג
משרד עובדת ,51163806 ת"ז ברשאי, בתיה ואת אבירם2, אורי
והשירותים הרווחה שר לנציגת החברתיים, והשירותים הרווחה

גולן2. מיכל של במקומה החברתיים

(13 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ו'
 (3—3105 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.231 עמ' התש"ס, 1  ס"ח

.2361 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

סטטיסטיקה עיבוד על הודעה
התשל"ב-1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי

חדש], התשל"ב- [נוסח לפקודת הסטטיסטיקה 16 סעיף לפי
 2007 דצמבר לחודש מדד המחירים לצרכן כי מודיע אני ,11972

להלן: כמפורט היה

נקודות; 102.5 - 2006 בסיס ממוצע המדד על (1)

נקודות; 106.3950 - 2002 בסיס ממוצע המדד על (2)

נקודות; 113.6299 - 2000 בסיס ממוצע המדד על (3)

נקודות; 120.9022 - 1998 בסיס ממוצע המדד על (4)

נקודות; 462.7653 - 1987 בסיס ממוצע המדד על (5)

נקודות. 29,105,342.0955 - 1951 ספטמבר לבסיס מקושר המדד (6)

(16 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ט'
 (3—892 (חמ

יצחקי שלמה  
הממשלתי הסטטיסטיקן __________

התשל"ח, ס"ח ;500 עמ' ,24 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  

עסקים בהם יום בנקים שייווסף בדבר סניפי הודעה
מנוחה ימי בשל או מהמסלקה ריחוקם בשל בנקאי

הבנקים מכלל השונים בהם
וחיוב זיכוי הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד הוראות לפי

בשיקים) התשנ"ב-1992

(שירות הבנקאות להוראות 7(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני קובע התשנ"ב-11992, בשיקים), וחיוב זיכוי (מועד ללקוח)

ולעניין  לקוחות וזיכוי בנקאי, לעניין חיוב עסקים יום ייווסף כי
להלן: כמפורט הבנק בסניף שיק, כיבוד אי

שם
הבנקהמקום שם

המנוחה יום
השביעי

יום של תוספת
להחזרות אחד
ממסרים לגבי
ביום שהוצגו

ערביכאבול בנק
בע"מ ישראלי

חמישישישי

(18 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ט'
 (3—2398 (חמ

חזקיהו רוני  
המפקח על הבנקים        

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
ספטמבר בחודש  לציבור הניתן צמוד לא לאשראי הממוצעת 

אחוזים. 2007 היה 6.85

(23 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ד
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל  

הבנקים על הפיקוח
בנק ישראל             __________

.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

מהיר התביעה בדיון בדבר סכום הודעה
התביעה סכום הדין לעבודה (קביעת בית תקנות  לפי

התש"ן-1990 מהיר), בדיון

לעבודה בית הדין לתקנות 1א לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע אני מהיר), התש"ן-11990, בדיון התביעה (קביעת סכום
של הסכום (1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת כ"ג ביום החל כי

שקלים חדשים. ל–22,700 מהיר הוגדל התובענות בדיון

(16 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ט'
 (3—730 (חמ

גל משה  
מנהל בתי המשפט         __________

עמ' התשס"ז, י"פ ;794 עמ' התשנ"ג, ;966 עמ' התש"ן, ק"ת   1 

.1756   

מינוי מפקחת
ומוצריהם), רדיואקטיביים (יסודות הרוקחים תקנות לפי

התש"ם-1980

(יסודות  הרוקחים לתקנות  16 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
התקנות),  - (להלן התש"ם-11980  ומוצריהם), רדיואקטיביים
עובדת היחידה ,033284225 ת"ז רודד, דנה את בזה ממנה אני
למפקחת היחידה הסביבתית), - (להלן מזרחי  נגב הסביבתית
במבנים, ראדון ריכוזי  בדיקות ביצוע לשם התקנות,  לעניין

הסביבתית. היחידה של סמכותה בתחום ובמים, בקרקע

__________
.992 עמ' התש"ם, 1  ק"ת

__________
.1481 עמ' התשנ"ב, 1  ק"ת
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משמשת  העובדת  עוד כל בתוקפו יעמוד זה מינוי 
הסביבתית. ביחידה בתפקידה

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'
 (3—1078 (חמ

גלברג סטיליאן  
הממונה על קרינה סביבתית    

מונופולין של קיומו בדבר הכרזה ביטול על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

העסקיים,  ההגבלים לחוק  26 סעיף לפי סמכותי מכוח
הכרזת המונופולין, ביטול על מודיעה בזאת אני התשמ"ח-11988,
ב"קפה מונופולין בעלת כעל בע"מ" תעשיות "עלית חברת על

שחור"2.

בתיק הציבור  לעיון פתוחה  ההכרזה  ביטול החלטת 
רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,5294 מונופולין
הרשות: של האינטרנט ובאתר ירושלים, ,22 נשרים  כנפי

.www.antitrust.gov.il

(2 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ד
 (3—1844 (חמ

קן רונית  
הממונה על הגבלים עסקיים    __________

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.1736 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

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

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

:21939 יבוא, רישיונות מתן לצו בניגוד שיובאו מאחר

7007-0168-3 התיק: מס'

 MOSDY מס' זר פאסט, רישוי פולקסווגן מסוג הטובין: רכב תיאור
.229186 מס' שלדה ,1996 שנת יצור ,117

מס' 112737966. אמריקני דרכון - DUVED STROBEL הטובין: בעל

אשדוד. נעמן האחסנה: מקום

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'
 (3—964 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    __________

.625 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

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

לאומית לתשתית תכנית שינוי העברת בדבר הודעה
הציבור להתנגדות

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק התכנון והבניה, 106(ב) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
לתכנון  הארצית הוועדה כי החוק), - (להלן התשכ"ה-11965 
הארצית), הוועדה   - (להלן לאומיות  תשתיות  של  ולבניה

התשס"ז (30 באפריל  באדר כ"ט 09/2007, מיום מס' בישיבתה
לאומית, לתשתית בתכנית שינויים עריכת על החליטה ,(2007

 - (להלן  עתלית-מרכז  מפלסית: הפרדה   -  11/25 תת"ל מס'
והשגות המחוזיות הוועדות הערות קבלת בעקבות התכנית),

הציבור.

מרכז עתלית. התכנית: מקום

התכנית: מטרות

דרך1. בין במפגש מפלסית להפרדה תכנונית מסגרת יצירת
רצועת מעל גשר  מעבר קביעת תוך ברזל, מסילת  לבין

המסילה;

נוף;2. ועיצוב לתכנון הנחיות קביעת

רגל;3. להולכי גשר להקמת הנחיות קביעת

דרך;4. לבין מסילה הקרקע בין על פני מאושר מפגש ביטול

מסמכי5. ולהכנת דרך למבנה הרשאה למתן תנאים קביעת
ביצוע.

נפה: חדרה,  ומקומם: מחוז: חיפה, הכלולים בתכנית השטחים
הכרמל. חוף מקומי: תכנון מרחב

התכנית: הכלולים בתחום החלקות וחלקי הגושים, החלקות רשימת

חלקותחלקותגושים חלקי

1053529 ,23 ,19 ,5 ,2

105362

1053814 ,13 ,11 ,10 ,8 ,4

10541256261 ,259 ,255 ,27 ,22

במקרה כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל
המסומן לבין והחלקות הגושים רשימת בין אי–התאמה של

בתשריט. המסומן יגבר בתשריט

במזכירות נמצא התכנית של שלם עותק התכנית: הצגת מקום
במשרדי לאומיות, תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית הוועדה
המחוזית הוועדה במשרדי ולבניה, לתכנון הארצית המועצה
המקומית לתכנון ובמשרדי הוועדה חיפה מחוז ולבניה לתכנון

ולבניה חוף הכרמל;

התכנית הוראות הכולל: התכנית ממסמכי חלקי עותק
לתכנון המחוזיות הוועדות במשרדי נמצא מוצע מצב ותשריט
התכנית: חלה לא שבתחומם הפנים משרד של במחוזות ולבניה

ומרכז. תל אביב, ירושלים דרום, צפון,

בבניין  בקרקע, מעוניין כל והשגות:  הערות להגשת המועד
100 לחוק  סעיף לפי שרשאי מי אחר, וכל תכנוני פרט בכל או
ידי על נפגע עצמו את הרואה לתכנית, התנגדות להגיש

 30 בתוך את הערותיו והשגותיו לתכנית רשאי להגיש התכנית,
לתכנון הארצית בעיתונות, לוועדה הודעה זו פרסום מיום ימים
הוועדה למשרדי העתק עם לאומיות, תשתיות של ולבניה
הפניה הפנים; משרד חיפה, במחוז ולבניה לתכנון המחוזית
תהיה של תשתיות לאומיות הארצית לתכנון ולבניה לוועדה
הטיעונים וביסוס בנימוק ותלווה העתקים בשלושה בכתב,

ובציון פרטי המשיג.

וההשגות. ההערות בתום תקופת לשימוע מיד יוזמנו המשיגים

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

לקהל: פתוחים האמורים שהמשרדים

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

;02-5697997 פקס'

__________
.157 עמ' התשס"ב, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח



1931 14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט

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

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

.04-8633432

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

דרך אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (5)
פקס' ,03-7632580 טל' ,67012 אביב תל ,125 בגין  מנחם

;03-7632581

קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (6)
,04-6508508 טל' ,17105 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,

;04-6508560 פקס

רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (7)
02- טל' ירושלים, ג'נרלי, בניין ,1 המלכה שלומציון

;02-6290293 פקס' ,6290203

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

;08-9788418

קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (9)
טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'  הממשלה,

;08-6263797 פקס' ,08-6263791

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א

(3—697 (חמ
בר אריה  

לתכנון הארצית הוועדה ראש                                      יושב
תשתיות לאומיות ולבניה של                                         

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

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
(1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת כ"ג מיום 491 מס' בישיבתה
לדרום  ארצית מיתאר תכנית תמ"א/30 - העברת על החליטה
המחוזיות הוועדות  להערות  התכנית),  - (להלן חיפה  מפרץ
ולהשגות התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 52 סעיף לפי

הציבור.

התכנית: מטרות

נאותים סביבתיים ותנאים  תכנוניים תנאים  להבטיח (א)
לאומיים לשימושים חיפה מפרץ דרום של לפיתוחו

ובהם: ומטרופוליניים

ושירותים. מסחר הכולל תעסוקה, מטרפוליני מרכז (1)

הארצית: ברמה תשתיות (2)

ולפיתוחו של לקיומו נמליים לשימושים תשתית (א) 
חיפה. נמל

האנרגיה. משק תשתיות (ב)

תעופה. ושדה מסילות דרכים, (ג)

וענפים פטרו–כימית תעשיות הכולל תעשיות מרחב (3)
מסורתית ומתקדמת. ותעשיה של מלאכה אחרים

פארק מטרופוליני. הכולל פנאי ונופש מרחב (4)

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

רצועת מטרופוליני,  פארק הכולל  ונופש פנאי מרחב  (5)
של חופשי  למעבר פתוחים שיישארו  ירוק, וציר נחל 

הציבור.

התפקודיים הקרקעיים,  הגומלין יחסי את להסדיר  (ב)
חיכוך שתמנע בדרך אלו שימושים שבין והסביביתיים

קונפליקטים. ותפתור

סיכונים. ולבקרת לצמצום מנגנונים לקבוע (ג)

מטרות יישום את יבטיחו אשר  תכנון  הנחיות לקבוע (ד)
התכנון.

הסביבתיות. ההשפעות לצמצום הוראות לקבוע (ה)

- מפרץ חיפה דרום אזור על תחול תכנית זו התכנית: תחום
זבולון אתא, קרית כרמל, מורדות חיפה, התכנון מרחבי בתחום
התכנית, גבול בתשריטי כחול בקו כמסומן מחוזי ומרחב תכנון

הוא סכמטי. הימי התכנית בתחום

דברי לרבות מסמכיה,  על  התכנית התכנית: הצגת מקום
המחוזיות הוועדות בארכיבי נמצאת ותשריטים הוראות הסבר,

ולבניה: לתכנון

.08-9788461 טל' ,72430 רמלה ,150 ת"ד ,91 הרצל רח' המרכז: מחוז

,67012 אביב תל ,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך אביב: תל מחוז
.03-6732603 טל'

טל' ,94146 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים:  מחוז
.02-6290263

טל' ,17105 נצרת עילית ,595 הממשלה, ת"ד קרית  מחוז הצפון:
.04-6508584

טל' חיפה, הממשלה, קרית ב', מבנה 15א, פלי"ם חיפה: רח' מחוז
.04-8633448 ,04-8633252

שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח' הממשלה, קרית הדרום: מחוז
.08-6263791 טל' ,84100

הפנים, משרד  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה ובמשרדי 
,02-6701639 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן  קרית

.02-6701582 ,02-6701581

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

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

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

ימים   90 בתוך והשגותיו הערותיו את להגיש רשאי התכנית
הארצית המועצה למזכירות בעיתונות זו הודעה פרסום מיום
ועותק ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה, לתכנון
חיפה; הפניה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית למשרדי הוועדה
ותלווה העתקים בשלושה בכתב, תהיה הארצית למועצה

הטיעונים. וביסוס בנימוק

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         



14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט 1932

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

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
(1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת כ"ג מיום 491 מס' בישיבתה
ארצית  מיתאר תכנית תמ"א/37/א/1/4/1 - העברת על החליטה
חיבור - הטבעי הגז הולכת למערכת  מפורטת ברמה חלקית
הוועדות התכנית), להערות (להלן - רמת חובב תעשיה מפעלי
התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 52 סעיף לפי המחוזיות

ולהשגות הציבור.

חובב ברמת הגז תחנת מיקום הסטת התכנית: מטרות
זה. בקטע הקו הכחול בתחום ושינוי הנלווית אליה והצנרת

- תכנון מקומי מרחב בתחום התכנית חלה התכנית: תחום
.1 ח"ח ,100177 גוש חובב, המקומית תעשייתית רמת הוועדה

דברי לרבות מסמכיה,  על  התכנית התכנית: הצגת מקום
המחוזית הוועדה בארכיב נמצאת ותשריטים הוראות הסבר,
,4 התקוה רח'  הממשלה, קרית הדרום: מחוז ולבניה, לתכנון 
המועצה ובמשרדי ,08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,68 ת"ד
קפלן רח' גוריון, בן קרית הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית

.02-6701582 ,02-6701581 ,02-6701639 טל' ירושלים, ,2

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

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

ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
או בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי התכנית עצמו נפגע על את פרט תכנוני אחר, הרואה בכל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך והשגותיו הערותיו להגיש רשאי
לתכנון הארצית המועצה למזכירות בעיתונות זו הודעה
ועותק ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה,
הדרום; במחוז ולבניה  לתכנון המחוזית הוועדה  למשרדי
העתקים בשלושה בכתב, תהיה הארצית למועצה הפניה

הטיעונים. וביסוס בנימוק ותלווה

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
בדצמבר   4) התשס"ח בכסלו כ"ד מיום 490 מס' בישיבתה
מיתאר  תכנית - תמ"א/36/א/1  העברת על החליטה ,(2007
התכנית), - (להלן קטנים שידור מיתקני - לתקשורת ארצית
והבניה,  התכנון 52 לחוק סעיף לפי המחוזיות הוועדות להערות

הציבור. ולהשגות התשכ"ה-11965,

שידור מיתקני להקמת הנחיות לקבוע התכנית: מטרות
תקשורת של ולקליטה לשידור כיסוי  שיתאפשר באופן קטנים
ומזעור  קרינה מפגעי מניעת תוך המדינה שטח בכל אלחוטית
את וליעל לפשט ובמגמה והנוף, הסביבה באיכות הפגיעה

ידי: על זאת וכל הקמתם, תהליכי

מצומצם, בטיחות טווח שידור בעלי מיתקני הקמת עידוד (1)
מינימלית. פיזית ונוכחות

כדין. קיימים ולעצמים תשתית למיתקני הצמדות עידוד (2)

לבריאות הבטיחות טווח פי על שונים רישוי מסלולי קביעת (3)
ומיקומו. מיתקן השידור של הציבור

רישוי בהליך הנדרשים והאישורים המסמכים קביעת (4)
השידור. מיתקני

היתר מתן מתן בטרם יידוע הציבור בדבר הוראות קביעת (5)
הבניה.

מיתקני להקמת  מפורטת תכנית  להכנת  הוראות קביעת  (6)
שידור.

שאינם קיימים שידור למיתקני  מעבר  הוראות קביעת (7)
זו. תכנית בהוראות עומדים

ישראל. שטח מדינת כל חלה על התכנית התכנית: תחום

דברי לרבות מסמכיה,  על  התכנית התכנית: הצגת מקום
לתכנון המחוזיות הוועדות בארכיבי נמצאת והוראות הסבר

ולבניה:

.08-9788461 טל' ,72430 רמלה ,150 ת"ד ,91 הרצל רח' המרכז: מחוז

,67012 אביב תל ,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך אביב: תל מחוז
.03-6732603 טל'

טל' ,94146 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים:  מחוז
.02-6290263

טל' ,17105 נצרת עילית ,595 הממשלה, ת"ד קרית  מחוז הצפון:
.04-6508584

טל' חיפה, הממשלה, קרית ב', מבנה 15א, פלי"ם חיפה: רח' מחוז
.04-8633448 ,04-8633252

שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח' הממשלה, קרית הדרום: מחוז
.08-6263791 טל' ,84100

הפנים, משרד  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה ובמשרדי 
,02-6701639 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן  קרית

.02-6701582 ,02-6701581

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

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

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

פרסום  מיום ימים  60 בתוך והשגותיו הערותיו להגיש רשאי
לתכנון הארצית המועצה למזכירות בעיתונות זו הודעה
ועותק ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה,
הרלוונטי; במחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי
העתקים בשלושה בכתב, תהיה הארצית למועצה הפניה

הטיעונים. וביסוס בנימוק ותלווה

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח



1933 14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט

בדבר הארכת מועד להגשת התנגדויות הודעה
לתכנית מיתאר מחוזית

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  102 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
הוארך המועד להגשת התנגדויות כי והבניה, התשכ"ה-11965,

סובב  - תמ"מ/5/6  חיפה, מחוז המחוזית, המיתאר לתכנית
החליטה ולבניה לתכנון הארצית המועצה הנדיב. בקעת
(1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת כ"ג מיום 491 מס' בישיבתה

יום. התנגדויות ב–30 להגשת המועד על הארכת

הודעה על ההפקדה .88 בהתאם לסעיף התכנית הופקדה
בחשוון י"ב מיום ,202 עמ' ,5728 הפרסומים בילקוט פורסמה

(24 באוקטובר 2007). התשס"ח

התכנית: מטרות

בהתאם שימור,  מוטה במרקם  תכנון  לאזור  תכנית הכנת  (1)
שבמרכזו וטיפוח המרחב הפתוח תכנון תמ"א/35; למדיניות
אלונה ועד את גבעות במזרחו מרחב הכולל בקעת הנדיב,
התיכון. הים חוף ועד רמת הנדיב את ובמערבו מנשה גבעות

תוך מבוקר ופיתוח שימור שתאפשר תכנון מדיניות התווית (2)
הסביבה. נוף ואיכות משאבי טבע, על שמירה

לקיום תנאים הבטחת וטיפוחם, החקלאיים הנופים שמירת (3)
סביבה קיום ערכי שמשלבת חקלאות ועידוד החקלאות

ומורשת.

אקולוגיים ומסדרונות  פתוחים  שטחים  רצף על  שמירה (4)
ואזורית. ארצית חשיבות בעלי

למקומות הטבע  בחיק ונופש תיירות מיזמי הכוונת  (5)
ומידת הפתוחים השטחים לאיכויות בהתאם המתאימים,

רגישותם.

חיפה. מחוז: התכנית: מקום

הכרמל, חוף התכנית: בתחום מקומיים תכנון מרחבי
מנשה-אלונה. שומרון,

האזוריות המועצות  התכנית: בתחום  מקומיות רשויות 
בנימינה- המקומיות והמועצות כרמל וחוף אלונה מנשה,
הגבולות פי על הכל חנה-כרכור. ופרדס יעקב זכרון עדה, גבעת

בתשריט. הכחול בקו המסומנים

כמסומן  כ–107,000 דונם הוא התכנית שטח התכנית: שטח
בתשריט. כחול בקו

בין הים בחוף התכנית  גובלת  במערב המקום: תיאור 
הפתוח השטח את נחל תנינים וכוללת לשפך דליה נחל שפך
כוללת התכנית בדרום עקיבא; ואור בנימינה ליישובים הסמוך
במזרח חנה-כרכור; פרדס ביישוב הגובל הפתוח השטח את
החלק  את קרע, וכוללת כפר 6 באזור מס' בדרך התכנית גובלת
הר במורדות התכנית גובלת בצפון מנשה, גבעות של המערבי

מדרום לזכרון יעקב. הכרמל חוטם חורשן וכוללת את

הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה התכנית וכן ידי על נפגע עצמו את
או התכנית, בתחום כלול שלה התכנון שמרחב מקומית, ועדה
 3 בסעיף כאמור מקומי ועד לרבות מקומית, רשות אותו; גובל
בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות לפקודת
דרך שאישר לכך, מקצועי או ציבורי גוף אותו; או גובל התכנית

ציבוריים גופים (קביעת והבניה התכנון צו לפי הפנים, שר כלל,
התשל"ד-31974, התנגדויות לתכנית), לעניין הגשת ומקצועיים
הממשלה, ממשרדי כל משרד ציבורי בתכנית וכן עניין לו ושיש

להגיש  זו בעיתונות, פרסום הודעה מיום 30 ימים רשאים בתוך
ולבניה, לתכנון הארצית המועצה במשרדי לתכנית התנגדות
למשרדי ועותק  ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים,  משרד 
15א, רח' פלי"ם חיפה, לתכנון ולבניה, מחוז הוועדה המחוזית
מנומקת תהיה ההתנגדות חיפה;  הממשלה,  קרית ב', מבנה
מסתמכת; היא העובדות שעליהן המאמת את בתצהיר ותלווה
בחוק לכך שהוסמך אחר אדם או דין עורך בפני יינתן התצהיר

פיו. על או

נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
15א, רח' פלי"ם חיפה, מחוז המחוזית התכנון בארכיב לשכת

04-8633450/1 ובארכיב  בטל' חיפה, הממשלה, קרית ב', מבנה
גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח'  הפנים, משרד התכנון, מינהל 
בה,  לעיין  רשאי מעוניין וכל   02-6701556/646 טל' ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים תשלום, בלא

לקהל, ובתיאום מראש.

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

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

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

;486 עמ' התשס"א, ;288 עמ' התשל"ט, ;535 עמ' התשל"ד,  3   ק"ת

.7 עמ' התשס"ה, ;274 עמ' התשס"ד, עמ' 600; התשס"ב,  

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז המרכז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
במשרדי  כי החוק), - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון
ובמשרד הפנים המרכז מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית

המחוזית,  המיתאר לתכנית  2 מס' שינוי הופקד בירושלים,
ולבניה לתכנון הארצית המועצה .7/3 תמ"מ המרכז, מחוז
 13) בכסלו התשס"ח ג'  מיום 489 מס' בישיבתה בתכנית דנה

התכנית. הפקדת על והחליטה (2007 בנובמבר

לאישורה  הנוגע 7/3 בכל תמ"מ החלפת התכנית: מטרות
בר/1/312 המאפשרת הוספת שימושים  המקומית התכנית של
גני טל בקיבוץ למפוני שהוקצו בנחלות לתעסוקה לא חקלאית

חיים. חפץ

מועצה אזורית מקומית: רשות מחוז: המרכז, התכנית: מקום
שורקות. מקומי: מרחב תכנון חפץ חיים, קיבוץ - שורק נחל

.5450 ,5449 גושים: חלקי בתכנית: הכלולות הקרקעות

הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה וכן התכנית  ידי על נפגע עצמו את

או  התכנית, בתחום כלול התכנון שלה מקומית, שמרחב ועדה __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 2   דיני מדינת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח



14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט 1934

 3 בסעיף כאמור מקומי ועד לרבות מקומית, רשות אותו; גובל
בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות לפקודת
דרך שאישר לכך, מקצועי או ציבורי גוף אותו; או גובל התכנית
ציבוריים גופים (קביעת והבניה התכנון צו לפי הפנים, שר כלל,
התשל"ד-31974, התנגדויות לתכנית), לעניין הגשת ומקצועיים
הממשלה, ממשרדי כל משרד ציבורי בתכנית וכן עניין לו ושיש
להגיש בעיתונות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך רשאים
ולבניה, לתכנון הארצית המועצה במשרדי לתכנית התנגדות
למשרדי ועותק  ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים,  משרד 
ת"ד ,91 הרצל רח' המרכז, לתכנון ולבניה, מחוז המחוזית הוועדה
בתצהיר ותלווה מנומקת תהיה ההתנגדות ;72430 רמלה ,150
יינתן התצהיר מסתמכת; היא שעליהן העובדות את המאמת

על פיו. או בחוק לכך שהוסמך אחר אדם או דין בפני עורך

נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
,91 הרצל רח' המרכז, מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב

מינהל  08-9788459/60/61 ובארכיב טל' ,72430 רמלה ,150 ת"ד
ירושלים, גוריון,  בן  קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,
תשלום,  בלא בה, לעיין רשאי מעוניין 02-6701556/646 וכל טל'
ובתיאום לקהל, שהמשרדים האמורים פתוחים ובשעות בימים

מראש.

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

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

(2 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ד

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         __________

.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 2   דיני מדינת

.7 עמ' התשס"ה, ;535 עמ' התשל"ד, 3   ק"ת

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

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

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

יעקב. עין מושב .1

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

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1021 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

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

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

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1270 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

מושב פרזון. .1

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

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

חבר של זמנית השעיה בדבר הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בטבת בחיפה, בשבתו ביום כ"ח של לשכת עורכי הדין המחוזי
החליט ו–51/07, 32/07 בד"מ בתיקי (6 בינואר 2008), התשס"ח
מס' רישיון ,59558940 ת"ז סלאח, אבדאח הדין עורך על להטיל
כ"ח מיום הדין מעיסוק במקצוע עריכת זמנית השעיה ,26769

סופית בתיק. ועד להכרעה (6 בינואר 2008) התשס"ח בטבת

(13 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ו'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.110 עמ' התש"ם, ;178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
ד' ביום בשבתו אביב,  בתל  הדין עורכי  לשכת  של המחוזי
,186/06 בד"מ בתיקי ,(2007 בנובמבר   14) התשס"ח בכסלו
,65088643 ת"ז שיוביץ, אליקים הדין  עורך  על להטיל החליט
עריכת במקצוע  מעיסוק השעיה של עונש  ,6631 מס' רישיון

חודשים. 4 של לתקופה הדין

(29 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת מיום כ' ההשעיה תוקף
(28 באפריל 2008). התשס"ח בניסן כ"ג יום עד

(3 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ה
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.110 עמ' התש"ם, ;178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
התשס"ח בטבת כ"א ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת
עורך על להטיל החליט ,82/07 בד"מ בתיק (30 בדצמבר 2007),
של עונש ,17427 מס' רישיון ,13283874 ויסאם, ת"ז הדין קאסם
חמישה של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה
(1 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ג מיום וחצי חודשים עשר

(15 באפריל 2009). התשס"ט בניסן כ"א יום עד

(2 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ד
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.110 עמ' התש"ם, ;178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
ה' ביום בשבתו אביב,  בתל  הדין עורכי  לשכת  של המחוזי
החליט ,121/06 בד"מ בתיק (15 בנובמבר 2007), התשס"ח בכסלו
מס' רישיון ,22904411 ת"ז אמיר, בצלאל הדין עורך על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,17704

שנתיים. של

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת מיום י' ההשעיה תוקף
(18 בדצמבר 2009). התש"ע בטבת א' יום עד

(25 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח ט"ז
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.110 עמ' התש"ם, ;178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

ערר הרכב ועדת על שינוי הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בטבת כ"ד  מיום בישיבתה בלוד, הממונה הוועדה מינתה 
לחברה עביר אלנקיב הדין עורכת את (2 בינואר 2008) התשס"ח
של במקומה האמור, החוק לעניין הערר ועדת של בהרכב

קיט2. גלית הדין עורכת

(7 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ט
 (3—265 (חמ

אילן הררי  
ועדה ממונה יושב ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.1167 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ח בשבט ב' ביום לכיש האזורית המועצה  מינתה
כמפורט בהרכב האמור, החוק לעניין ערר ועדת (9 בינואר 2008)

להלן:

ראש פרץ - היושב יעקוב

חבר אוחנונה - מרדכי (מרק)

חברה. - ג'בלי כנרת

(13 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ו'
 (3—265 (חמ

מורביה דני  
האזורית לכיש ראש המועצה __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

לרישום ראשון בקשה הודעה על
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של ראשון לרישום בקשה הוגשה  כי בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

לרישום המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות אדם כל
זו. הודעה פרסום מיום ימים 60 בתוך

רח' המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
ובצירוף  עותקים, בשני ירושלים, העיר), (מגדל  34 יהודה בן
בהתאם במקרקעין. זכות לו  שיש אדם  לכל נוסף אחד עותק

לבקשה.

תוספת

מס' התיק: רש/7/07

ירושלים העיר:

נחלאות השכונה:

9 המען: רח' מצפה

בית ועליה קרקע המקרקעין: תיאור

30045 שומה: גוש

237 חלקה:

מ"ר 54 החלקה: שטח

הגבולות:

236 ,216 חלקות צפון:

בצלאל) (רח' דרך דרום:

218 מזרח: חלקה

216 מערב: חלקה

תיאור הזכות: בעלות

33677 ת"ז כהן, סלים המנוח יצחק הזכות: בעל שם

החלקים: בשלמות.

(10 בינואר 2008)  התשס"ח בשבט ב'
עו"ד יעקב, אילנה  

            מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

במקרקעין זכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמת הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 5 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

הזכויות בהסדר להתחיל שעומדים הודעה בזה נמסרת
מיום ירושלים של להלן באזור ההסדר המתוארים במקרקעין
זה. לתאריך סמוך או (14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'

המקרקעין תיאור

זאב  פסגת - 31304 מס' רישום בגושי הנכללים מקרקעין
(חלק מגוש  חנינא); 31305 פסגת זאב בית - 30608 מגוש (חלק
מגוש 30609 -  (חלק זאב פסגת חנינא); 31306 - בית - 30609
חנינא);  בית מגוש 30614 - (חלק זאב פסגת - 31307 חנינא); בית
חנינא); 31309 -  בית מגוש 30614 - (חלק זאב פסגת - 31308
זאב  פסגת שועפאט); 31310 - - 30542 מגוש (חלק זאב פסגת
מגוש  (חלק זאב פסגת שועפאט); 31311 - - 30543 מגוש (חלק

שועפאט). - 30548
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שכירות, משכנתה, בעלות, זכויות לרבות לזכויות, תביעות
לפקיד להגישן יש  לרישום, הניתנת זכות וכל  הנאה זיקת
מגדל ,34 יהודה בן ברח' אשר בלשכתו או במחנהו, ההסדר
בהודעות לזמן מזמן המועדים שיפורסמו בתוך ירושלים, העיר,
תזכיר בטופס את התביעות יש להגיש ההסדר. התקדמות על
את למלא ויש הנ"ל בלשכה או במחנה להשיגו שניתן תביעה

התביעה. בתזכיר הקבועים הפרטים כל

שחל למקרקעין הסמוכים במקרקעין זכויות לו שיש מי
לא שזכויותיו לדאוג להודעה זו, עליו בהתאם ההסדר עליהם

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות החלקה את האדמה על קבע בציוני שלא יציין מי
ההסדר פקיד יוכל על כך ונוסף צפוי לקנס, יהא תובע, שהוא
של חשבונו על קבע  בציוני יצוינו החלקה שגבולות  לצוות

אותו אדם.

תיתבע שלא זכות כי בדבר, הנוגעים כל את בזה מזהירים
להוציאה ההסדר פקיד יוכל הקבוע, ובטופס הקבוע הזמן בתוך

לוח הזכויות. מכלל

(10 בינואר 2008)  התשס"ח בשבט ב'
דניאל אוסטר  

                                   פקיד הסדר מקרקעין
ירושלים הסדר אזור

הסדר הודעת
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 9 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

משכנתה, בעלות, זכויות  שהסדר הודעה  בזה נמסרת
ביחס לרישום הניתנות  אחרות וזכויות הנאה זיקת  שכירות,
יתחיל ירושלים ההסדר של באזור המתוארים להלן למקרקעין

(14 בפברואר 2008). התשס"ח א' באדר ח' ביום

המקרקעין תיאור

זאב  פסגת - 31304 מס' רישום בגושי הנכללים מקרקעין
(חלק מגוש  חנינא); 31305 פסגת זאב בית - 30608 מגוש (חלק
מגוש 30609 -  (חלק זאב פסגת חנינא); 31306 - בית - 30609
חנינא);  בית מגוש 30614 - (חלק זאב פסגת - 31307 חנינא); בית
חנינא); 31309 -  בית מגוש 30614 - (חלק זאב פסגת - 31308
זאב  פסגת שועפאט); 31310 - - 30542 מגוש (חלק זאב פסגת
מגוש  (חלק זאב פסגת שועפאט); 31311 - - 30543 מגוש (חלק

שועפאט). - 30548

(21 בינואר 2008)  בשבט התשס"ח י"ד
דניאל אוסטר  

                                  פקיד הסדר המקרקעין
ירושלים הסדר אזור

זכויות לוחות הצגת בדבר הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

רישום גושי של הזכויות לוחות כי הודעה בזה נמסרת
(פורעה), 400365 נגב  400330 נגב ,400297 ,400292 ,400303 מס'
תלול), 400295  (אבו 400341 נגב (אלסיר), נגב ,400410 (קורנוב),
(שחיי),  מקבולה), 400354 נגב (קאעת 400355 נגב (דביבה), נגב
למשך (2007 בדצמבר   27) התשס"ח בטבת י"ח ביום הוצגו
אזור המקרקעין הסדר פקיד בלשכת לעיון ימים שלושים

ובלשכת שבע, באר ,4 התקוה הממשלה, רח' דרום, קרית הסדר
שבע. באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז הממונה על

(27 בדצמבר 2007)  בטבת התשס"ח י"ח
דמארי רמי  

המקרקעין הסדר פקיד
                                      אזור הסדר דרום

זכויות לוחות הצגת בדבר הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

 - 19576 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
בלשכת לעיון יום שלושים למשך היום הוצג עכו, נפת תמרה,
העסקים, לב שבבניין עכו, הסדר אזור המקרקעין הסדר פקיד

ובלשכת  תמרה,  בעיריית עילית, נצרת  -  16 המלאכה רח'
עילית. נצרת בית הממשלה, מחוז הצפון, הרשויות, ממונה

(31 בדצמבר 2007)  בטבת התשס"ח כ"ב
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
                                       אזור הסדר עכו

קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

31.12.2007 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1334/2007

.226.11.2007

בע"מ,3. לישראל דיסקונט בנק
/ הסתדרות הפקידים הסתדרות החדשה

בנקאות4.

פקידים5.

פקידים6. שכר הסכם

.72.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.11.2007

.1335/2007

.222.11.2007

בע"מ,3. לישראל דיסקונט  בנק
החדשה. הסתדרות

בנקאות.4.

עובדים מן המניין5.

יובלות6. הסכם

.72.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 22.11.2007
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.1336/2007
224.7.2007
כפר מנדא,3.  מועצה מקומית

נצרת מרחב / המעו"ף הסתדרות
מקומיות4. רשויות
העובדים5. כלל
מוסכמת6. הבראה תכנית
.72.12.2007
.831.12.2008 - 24.7.2007

.1337/2007

.216.10.2007

בע"מ נצרת עילית,3. (1991) קרמיקה תעשיות רמי
עלית נצרת צפוני עמקים מרחב ההסתדרות

אלמתכתיים4. מינרלים מוצרים תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.74.12.2007

.828.2.2009 - 1.3.2007

1338/2007
.220.11.2007
בע"מ,3. לישראל לאומי בנק

הפקידים. הסתדרות
בנקאות4.
כאמור בנספח להסכם5.
העסקה זמנית6.
.76.12.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 20.11.2007

.1339/2007

.218.11.2007

דתיים בע"מ,3. לעובדים גילעד גימלאות
המזרחי בישראל. הסתדרות הפועל

גמל.4. קופות

להסכם)5. א' (נספח גילעד מעובדי חלק

שעובדים6. לאלו עבודה תנאי להראל נמכרת גילעד
ותנאי פרישה. הגילעד שנשארים להראל, עובדים

.74.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 18.11.2007

.1340/2007
. 22.12.2007
העמותה3. עידן באייר" באמצעות "בית אבות בית

בירושלים, קהילתיים לשירותים
הסתדרות המעו"ף.

בריאות.4. שירותי

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.73.12.2007

.82.12.2008 - 2.12.2007

.1341/2007

.22.12.2007

בע"מ,3. כימיקלים חיפה
חיפה. מרחב / החדשה הסתדרות

כימיקלים.4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.718.12.2007

.831.12.2010 - 2.12.2007

.1342/2007

.229.11.2007

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אוויר נתיבי על אל
 גוריון,

החדשה. הכללית הסתדרות
אווירית.4. הובלה
אחד5. עובד
העסקה זמנית6.
.711.12.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 29.11.2007

.1343/2007

.229.11.2007

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אוויר נתיבי על אל
גוריון,

החדשה. הכללית הסתדרות
אווירית.4. הובלה
אחת5. עובדת
ההעסקה6. תקופת אורך
.711.12.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 29.11.2007

.1344/2007

.22.12.2007

בע"מ,3. טפחות מזרחי בנק
טפחות. מזרחי עובדי ארגון

בנקאות4.

אחת5. עובדת

תקציבית.6. מוקדמת לפנסיה עובדת פרישת

.711.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 2.12.2007

.1345/2007

.226.11.2007

בע"מ,3. לישראל דיסקונט בנק
החדשה. הסתדרות

בנקאות4.

עובדים5. 5700

.62008-2007 לשנים לפקידים שכר תוספת

.723.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.11.2007

.1346/2007

.222.11.2007

בע"מ,3. לישראל דיסקונט בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

עובדים מן המניין5.

חופשות יובלות6.

.723.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 22.11.2007

.1347/2007

.219.7.2007
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כנא,3. כפר מקומית מועצה
נצרת מרחב / המעו"ף הסתדרות

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

הבראה6. תוכנית

.716.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 19.7.2007

.1348/2007

.225.10.2007

סולל בונה,3. שותפות צמנטכל
הלאומית. הסתדרות

בנייה.4.

העובדים5. כלל

.66.9.2005 קיבוצי מיום הארכת הסכם

.711.12.2007

.831.12.2007 - 1.1.2007

.1349/2007

.211.9.2007

בע"מ,3. אשדוד נמל חברת
החדשה. הסתדרות

הובלה ימית.4.

העובדים5. כלל

מועד לתשלום שכר.6.

.724.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 11.9.2007

.1350/2007

.211.9.2007

בע"מ,3. אשדוד נמל חברת
החדשה/אג"מ הסתדרות

הובלה ימית.4.

העובדים5. כלל

ארגוני6. מבנה

.724.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 11.9.2007

.1351/2007

.218.9.2007

בע"מ,3. אשדוד נמל חברת
החדשה. הסתדרות

הובלה ימית.4.

עובדי תפעול5.

תפעול.6. לעובדי ליסינג הסדר

.724.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 18.9.2007

.1352/2007

.211.9.2007

בע"מ,3. אשדוד נמל חברת
החדשה. הסתדרות

הובלה ימית.4.

ציוד5. מח'

ציוד.6. מח' מג"ע לעובדי ליסינג רכב

.724.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 11.9.2007

.1353/2007

.23.12.2007

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל
גוריון,

החדשה. הסתדרות
אווירית.4. הובלה
.51 עובד
כקניין.6. העסקה חידוש
.730.12.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 3.12.2007

.1354/2007

.210.12.2007

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל
גוריון,

החדשה. הסתדרות
אווירית.4. הובלה
אחת5. עובדת
כדיילת של"ן.6. חידוש העסקה
.730.12.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 10.12.2007

.1355/2007

.217.12.2007

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

בנקאות4.

להסכם.5. בנספח כאמור

העסקה זמנית6.

.730.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 17.12.2007

.1356/2007

.217.12.2007

למשכנתאות,3. לאומי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות4.

להסכם.5. בנספח כאמור

העסקה זמנית6.

.730.12.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 17.12.2007
(1 בינואר 2008)  בטבת התשס"ח כ"ג

שלמה יצחקי

יחסי עבודה על הראשי הממונה  

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,



1939 14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט

ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ירושלים ולבניה
תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/4013ב". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

רח'  גונן, שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,218.400Y - מזרח מערב קואורדינטות ,145 אלמליח אברהם

 10 חלקה ,30199 גוש ;628.875X - צפון דרום קואורדינטות
בשלמותה.

לאזור  מיוחד מגורים מאזור ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
קומה עליונה במקום בינוי לתוספת ב) קביעת מגורים ב';
לנספח בהתאם  הכל ג, בקומה שאושרו בניה תוספות 
בשטח; המאושרות  בניה בזכויות שינוי וללא  הבינוי 
קומות מספר הגדלת ד) כאמור; לבניה בניין קווי קביעת ג)

להקמת  ביצוע שלבי קביעת ה) קומות; ל–5  קומות מ–4
תנאים וקביעת  בינוי  הוראות קביעת ו) כאמור;  תוספות 
הוראות בגין מבנה/גדר קביעת ז) היתר בניה בשטח; למתן

להריסה.

מק/6182א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 65 חלקה גוש 30038, - 25 לישראל קיימת קרן רח' רחביה,

בשלמותה.

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בינוי קביעת ב) ג'; מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור זה:
בניה לתוספות בינוי קביעת זה: פירוט לפי בניה לתוספות
הקיימות בהן, הדיור יחידות הרחבת לשם בקומת מרתף
קביעת ג) בשטח; לקיים ובהתאם בינוי לנספח בהתאם
הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, חדשים בניין קווי
עיקריים  שטחים 940 מ"ר (מתוכם  ל–1,132 מ"ר וקביעתם
להקמת  ביצוע קביעת שלבי שירות); ה) שטחי ו–172 מ"ר
וקביעת בינוי הוראות קביעת ו) כאמור; הבניה תוספות
גדר בגין הוראות קביעת ז) בשטח; בניה היתר למתן תנאים
שנקבעו בתכנית עץ לשימור הוראות ביטול להריסה; ח)

.6182

מק/12045". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

רמות,  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,636/100Y - מזרח מערב קואורדינטות ,4 יעקב סולם רח'

(מוסדר),   30716 גוש ;219/150X צפון דרום קואורדינטות
בשלמותה. 17 חלקה

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בינוי קביעת ב) ב'; למגורים מיוחד מגורים מאזור זה:
לשם ב', קרקע, א', בקומות זה: פירוט בניה לפי לתוספות
לתוספות בינוי קביעת בהן; הקיימות הדיור יחידות הרחבת
בקומות מעליות תוספת לשם ג' ב', א', קרקע, בקומות בניה
בזה מודגש בשטח. ולקיים הבינוי לנספח בהתאם אלו
קביעת  ג) מ"ר;  12 על עולה לא דיור יחידת כל שטח כי
בשטח הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין קווי
שטחים  מ"ר  4,317.29 מתוכם  מ"ר ל–4,337.29  וקביעתם
ביצוע  שלבי קביעת ה) שירות; שטחי מ"ר ו–20  עיקריים
בינוי הוראות קביעת ו) כאמור; הבניה תוספות להקמת

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

מק/12302". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ,217.840X קואורדינטות ,74 עוזיאל רח' וגן,

בשלמותה. חלקה 69 30341 מוסדר, גוש ;630.340Y

לאזור   1 מגורים  אזור ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
המפלסים בכל בניה בינוי לתוספות קביעת ב) ב'; מגורים

120 מ"ר  עולה על בשטח שאינו יח"ד קיימות לשם הרחבת
חדשים; בניין קווי וקביעת הבניין בקווי שינוי ג) לדירה;

מ"ר  ל–1,246.34  וקביעתם  בשטח הבניה שטחי ד) הגדלת
שטחי  מ"ר ו–330.29  עיקריים שטחים  מ"ר 916.05 מתוכם
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ה) שירות;

בשטח. בניה היתר

מק/12421". מס' מיתאר מקומית "תכנית (5)

מקור  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ,220/075X קואורדינטות ,52 ברוך, רח' רש"י

בשלמותה. 212 חלקה ,30069 גוש ;632/790Y

לאזור מיוחד מגורים מאזור שטח ייעוד התכנית: 1) מטרת  
זה: פירוט לפי בניה לתוספת בינוי קביעת (2 ג;  מגורים
(+6.10 (מפלס ב' בקומה בניה לתוספת בינוי קביעת א)
הקיימות הדיור יחידות הרחבת לשם (+8.90 (מפלס ג' וקומה
ג) ומעלית; מדרגות חדר לתוספת בינוי קביעת ב) בהן;
בינוי קביעת ד) פתוחות; מרפסות לתוספת בינוי קביעת
(+11.60 (במפלס הרעפים גג בחלל מובלעת קומה לתוספת
.3 הקיימת בקומה שמתחתיה. הרחבת יחידת הדיור לשם
בשטח הבניה שטחי הגדלת (4 לבניה; בניין קווי קביעת

עיקריים  שטחים (מתוכם 425.30 מ"ר ל–510.10 מ"ר  וקביעתם
מ–4 קומות  קומות מספר הגדלת שירות); 5) שטחי ו–84.8 מ"ר
הרעפים;  גג בחלל מובלעת עליונה וקומה קומות  ל–4 
קביעת (7 ומסחר; למגורים  בשטח השימושים קביעת  (6
קביעת (8 כאמור; הבניה תוספות להקמת ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות 
לפירוק/ מרפסות  וסגירת  מבנה בגין הוראות  קביעת  (9

הריסה.

מק/12449". מס' מיתאר מקומית "תכנית (6)

זכרון  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,632.550Y - מזרח מערב קואורדינטות ,2 יהודית רח' משה,

 57 חלקה ,30071 גוש ;220.375X - צפון דרום קואורדינטות
בשלמותה.

פירוט  לפי בניה לתוספות בינוי קביעת א) התכנית: מטרת  
פיצול ,9 מס' ביח"ד כניסה, בקומת רצפה מפלס הנמכת זה:
העליונה, הכל בקומה מרפסת ותוספת קומות, החלל לשתי
ולקיים לנספח הבינוי בהתאם יח"ד קיימת, הרחבת לשם
הגדלת שטחי כאמור; ג) לבניה בניין קביעת קווי בשטח; ב)

מ"ר   4,899 (מתוכם  מ"ר ל–5,396  וקביעתם בשטח  הבניה
שלבי  קביעת ד) שירות; שטחי ו–497 מ"ר עיקריים שטחים
הוראות קביעת ה) כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע
קביעת ו) בשטח; בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

להריסה. מרפסת בגין הוראות

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
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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

פולק יהושע  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה ירושלים

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תא/מק/ מס'  "תכנית הפקדת בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
1 לשנת 2005  מס' שינוי שרת, בנווה ציבור שטחי החלפת ,"3677

.757 תכנית של

גבולות - שרת נווה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- צפוני מגרש ,37 ולנברג ראול  רח'  - דרומי  מגרש  התכנית: 
פתוח, שטח ציבורי - לשני המגרשים ממזרח 15א, אלמגור רח'
אור ספר בית - למבנה ציבור - מגרש הדרומי למגרש ממערב
למגרש מצפון ולנברג, - רח' ראול הדרומי למגרש מדרום משה,
שרת, מצפון למגרש נווה ומתנ"ס פתוח שטח ציבורי הדרומי -
חלקת - הצפוני למגרש ממערב פתוח; ציבורי שטח - הצפוני
שטח הצפוני - למגרש מדרום קיים; מגורים בניין - מגורים 

.73 ,71 ח"ח ,6338 גוש ציבורי פתוח -

דרומי) (מגרש ציבורי פתוח החלפת שטח התכנית: מטרת
לאפשר כדי צפוני) (מגרש ציבור מוסדות או למבנים בשטח
מחדש והקמתו  דרך  זכות בתחום הקיים המקווה  הריסת 
למצבו ציבור המגרש למבנה את כן להתאים כמו מקום. בקרבת

פתוח. ציבורי שטח בפועל,

תשלום, ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי מעוניין כל
בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל במשרדי
מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל בבניין או בקרקע,
100 לחוק,  סעיף פי על לכך הזכאי וכן כל התכנית, שינוי ידי על
להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך רשאי,

המקומית האמורה. הוועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

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

מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי מס' קא/מק/177", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה אונו

תממ/במ/1(222). מיתאר לתכנית

עמק רח' קרית אונו, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.14 חלקה גוש 6891, - 5 הירדן

בתחום מחסן לבניית אפשרות מתן א) התכנית: מטרת
המקורי; בהיתר הפיתוח לתכנית  בהתאם  שלא הבניין  קווי

ב בהתאם  מגורים א1 מיוחד לאזור שינוי ייעוד מאזור מגורים ב)
או מהמרתף נוצלו שלא שירות שטחי ניוד ג) מבא"ת; להנחיות

הבניה. בזכויות שינוי ללא ד) מחסן; בניית לטובת מהחניה,

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

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

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

אור יהודה-אזור תכנון מקומי 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 יהודה-אזור אור ולבניה
מאא/מק/2023", מס' "תכנית  מופקדת אביב תל מחוז  ולבניה

מאא/229. מפורטת לתכנית שינוי

 7 ,5 הרצל רח' אזור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.51 ,50 חלקות ,6004 גוש -

ותכנון לעיצוב אחידות הנחיות קביעת התכנית: מטרת
ל–34  הדיור יחידות מספר הגדלת  לרבות  במתחם, אדריכלי

יח"ד.

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 ממועד חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עם אזור, ,18 שדה יצחק יהודה-אזור, רח' ולבניה אור לתכנון
סעדון אליהו רח' יהודה-אזור, אור המקומית לוועדה העתק
המחוזית לוועדה נוסף ועותק ,03-5388108 טל' יהודה, אור ,122
שד' החדשה, קרית הממשלה אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון

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

מסתמכת. היא שעליהן

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

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

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

שינוי מאא/מק/1089", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
מאא/בת/6/א/158. מאא/158/ב, מיתאר לתכניות

רח'  יהודה, אור ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
5 לפי  (מגרש ;143 ח"ח ,131 חלקה ,6483 - גוש יוני נתניהו

מפורטת). תכנית
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 6483 בגוש   131 חלקה  גבולות  שינוי התכנית: מטרת    
התאמת לצורך החלקה, בשטח שינוי ללא (5 (מגרש
באמצעות נתניהו יוני ברח' דרך זכות לרוחב הגבולות
כל של בשטח הכולל שינוי ללא וחלוקה בהסכמה, איחוד

ייעוד קרקע.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2024 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5641, 1.3.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי מאא/מק/1094", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
מאא/158/ב. מיתאר

איזור  יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
התעשיה לאיזור המשך המהווה חדש, דרומי  תעשיה
ח"ח ,144 ,138 ,136 ,135 חלקות ,6483 גוש  - נתניהו יוני 

.145

בתחום  המגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי ללא  התכנית,
בת–תוקף בתכנית  מאושר בתוואי דרך זכות הרחבת  ב)
מערבי בניין קו (1 ידי: על בניין בקו שינוי ג) מאא/158/ב;

הבינוי.  בתכנית המסומנים  D–ו E לביתנים  מ'  1  יהיה
הבניין  קו הבניה שאר לכל ופרגולות. הצללה למיתקני 0 מ'
קומת  לקומות שמעל 3 מ' יהיה צפוני בניין קו 5 מ'; 2) יהיה
לא לדרום בניין קו הקרקע; 3) לקומת 5 מ' הקרקע, וישאר

העליונות;  בקומות  מ' ו–1  הקרקע, בקומת  מ' מ–4  יקטן
לפני מתחת בשלמותם הנמצאים למרתפים הבניין קווי (4
לפי  הוראות של ד) שינוי הכיוונים; לכל 0 מ' הקרקע יהיו

אדריכליים. עיצוב או בינוי בדבר תכנית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.110 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5724, 24.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
המחוזית הוועדה במשרדי וכן יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל אביב,  תל מחוז ולבניה לתכנון

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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

ברק בני 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,
בב/105/א, בב/105/ב, בב/ לתכניות שינוי בב/מק/3036", מס'

בב/מק/761. מק/105/פ,

,6187 גוש ברק - ומקומם: בני השטחים הכלולים בתכנית
.284 חלקה

המותרות  ל–15 יח"ד מעבר יח"ד 2 תוספת א) התכנית: מטרת
וקומת  א-ד בקומות יח"ד  17 הכל סך  תקפות), תכניות (לפי 
עיקריים; שטחים וללא תוספת יח"ד קיימות חלוקת ידי על  גג,
המינימלי השטח בדבר בב/מק/105/פ תכנית בהוראות שינוי ב)
תכנית בהוראות שינוי ג) הגג; לדירות שמתחת בקומה הדרוש
בקומת הקבועות מהנסיגות חלק ביטול ידי על בב/מק/105/פ

ותנאים למתן היתר. בינוי הוראות קביעת דירות הגג; ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5689, 24.5.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ברק, בני ,11 המלך דוד ברק, רח' ולבניה בני לתכנון
קרית אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
בה לעיין וכל מעוניין רשאי אביב, תל ,125 בגין דרך הממשלה,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים 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,

גב/246א. גב/246, מיתאר לתכניות שינוי גב/מק/518",

הרחובות גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,159 ,73 ,72 חלקות ,6162 גוש - ואידמית המאבק ההסתדרות,

ח"ח 45. 309 בשלמותן, ,164-162

במסגרת אגף שלא בניה תוספות הסדרת מטרת התכנית:
העיר, מהנדס נוספות באישור אפשרויות הרחבה והתרת שלם,
הבניה כי הקובע התקפה בתכנית הסעיף ביטול א) ידי: על
אחר תכנוני פתרון להתיר ב) בלבד; שלמים באגפים תבוצע

העיר. מהנדס של לאישורו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3749 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 21.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מעוניין וכל גבעתיים, ,2 שינקין רח' גבעתיים, ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שחר בן ראובן  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה גבעתיים

גן רמת 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,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
שינוי רג/מק/1412", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל
בכפיפות רג/מק/340/ג/9, רג/340/ג, רג/340/ג/1, רג/340, לתכניות
רג/588/ רג/588, רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, רג/340/ג/15, לתכניות
רג/ רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/11, רג/מק/340/ג/1/11, א/1,

רג/מק/340/ג/6. רג/מק/340/ג/21/א, מק/340/ג/19,

יוסף המלך גן, רח' רמת ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,701 חלקות בצפון - גבולות התכנית: ;714 חלקה גוש 6157, - 37
- במערב 716 בגוש 6157, ,715 חלקות - במזרח 728 בגוש 6157,

יוסף. המלך רח' - בדרום 713 בגוש 6157, ,702 חלקות

סך הגדלת ללא הדיור יחידות מספר הגדלת התכנית: מטרת
הדיור יחידות מספר ידי: הגדלת עיקריות על למטרות השטחים כל
מוצעת .6157 בגוש (2 (אגף   714 החלקה של המערבי החלק על
תיקוניה  רג/340 על לפי המותרות יח"ד מ–7 דיור יחידות תוספת
דיור  ל–4 יחידות דופלקס יחידות פיצול 2 ידי על דיור ל–9 יחידות

נפרדות.
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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/596, רג/340/ג,  רג/340, לתכניות שינוי רג/מק/1402", מס'
רג/340/ג/21, רג/340/ג/15, רג/340/ג/1, לתכניות  כפיפות

רג/מק/340/ג/17. רג/340/ג/3,

המרגנית רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רח' - מערב בצפון התכנית: גבולות ;50 חלקה גוש 6210, - 35

ו–51 בגוש  49 חלקות רח' רמבה, בדרום - המרגנית, במזרח -
.6210

בשטחים הקלות והכללת בניין, קו שינוי התכנית: מטרת
מ'  מ–6  המרגנית לרח' בניין קו הקטנת א) ידי: על  עיקריים,
מבנה הריסת ג) ;6% של  בשיעור הקלות הכללת ב) מ'; ל–5 

קיים.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2784 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5665, 13.4.2007 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
אתא קרית מקומי תכנון מרחב

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

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

כ/במ/ לתכנית שינוי כ/מק/255/ה", מס' מפורטת "תכנית (1)
.255

גוש 10255, - אתא ומקומם: קרית הכלולים בתכנית השטחים  
.54 ,43 ,27 ,19 ,3 ח"ח ,10257 גוש ;16-14 ח"ח

בעלים;  הסכמת ללא  וחלוקה איחוד א) התכנית:  מטרת   
אחורי; בניין - קו בתכנית הקבועים בקווי הבניין שינוי  ב)

בינוי. של נספח שינוי ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1584 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5628, 26.1.2007 ובילקוט

כ/במ/246, לתכנית שינוי כ/מק/464", מס' מפורטת "תכנית (2)
.2/47/36 לתרש"צ בהתאם

גוש  - אתא קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
 751 ,750 ,457-450 מגרשים ;571 ,84-77 ,70-64 ח"ח ,10293
,90 ,88 ,86 ,84 ,82 ,79-77 כ/במ/246; מתכנית בשלמותם

תרשצ 2/47/36. מתכנית 750 בשלמותם

רגל,  להולכי  כשביל שצ"פ מיקום העתקת התכנית: מטרת   
המאוחרת המאושרת ובתכנית במציאות למיקומו בהתאם
המאושרת המיתאר בתכנית ממיקומו ובשונה תרשצ, שהיא

הבניה. והוראות בזכויות שינוי ללא הקודמת,

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1186 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5616, 17.12.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-8478420 טל' ,7 העיריה כיכר אתא, קרית ולבניה לתכנון
משרד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,04-8616205 טל' חיפה, ,15 פלי"ם רח'  הפנים, 
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

טבעון תכנון מקומי קרית 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 טבעון קרית ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז חיפה

מגורים מגרשי תוספת טב/מק/247", מס' מפורטת "תכנית (1)
הבריכות. שדה - גבעת יצחק ברח'

יצחק  רח' טבעון, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 94. 84 בשלמותן, ,83 חלקות ,12578 גוש - שדה

ציבורי  לשטח המיועד שטח ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
לאזור טב/35ב תכנית לפי טכניים לשירותים ומאתר פתוח
בית דו–משפחתי לבניית מגרשים שני הגדרת א'; ב) מגורים

מגרש. בכל אחד

מגורים מגרש תוספת טב/מק/248", מס' מפורטת "תכנית (2)
אלעזר. דוד ברח'

דוד  רח' קרית טבעון, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.21 חלקה ,12706 גוש - אלעזר

לפרוזדור חשמל  המיועד ייעוד שטח שינוי מטרת התכנית:  
ב', מגורים לאזור טב/92א ותכנית טב/במ/92 תכנית לפי

יח"ד. 4 בין מגורים מבנה לבניית למגרש

מגורים מגרשי תוספת טב/מק/249", מס' מפורטת "תכנית (3)
ברח' תמר.

תמר  רח' קרית טבעון, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.10 חלקה ,12678 גוש -
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ציבורי  לשטח שטח המיועד ייעוד שינוי  התכנית: מטרת  
חלוקת  א',  מגורים לאזור  טב/במ/160  תכנית לפי פתוח
מגרשי ושלושה דו–משפחתי אחד בניה, למגרשי השטח

חד–משפחתיים. בניה

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
תכנית, ידי על נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין המאוחרת  ההודעה  של פרסומה מיום חודשיים  בתוך 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים
.04-9539292 טל' ,36100 טבעון קרית  ,1060 ת"ד טבעון,   קרית 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-8633433 טל' חיפה, 15א, רח' פלי"ם חיפה, ולבניה מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

טבעון תכנון מקומי קרית מרחב

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

אבשלום. מעלה ברח' שטחים החלפת טב/מק/241",

מעלה רח' טבעון, בתכנית ומקומם: קרית הכלולים השטחים
,11399 גוש ;84 ,9 ח"ח ,101 ,86 חלקות ,11398 גוש אבשלום -

.71 ח"ח ,56 חלקה

הכולל בשטח שינוי ללא שטחים החלפת התכנית: מטרת
ושצ"פ. ציבורי מגורים, שייעודם שטחים בין קרקע ייעודי של

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.654 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5599, 3.11.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9539292 טל' גוריון, בן כיכר טבעון, קרית ולבניה לתכנון
שד' מחוז חיפה, ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה וכן
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633433 טל' חיפה, ,15 פלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלון נבות  
המקומית הוועדה ראש יושב
טבעון קרית ולבניה לתכנון

שומרון 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 שומרון ולבניה
שינוי ש/מק/1312", חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ש/648. לתכנית

רמז, שכ' פרדס חנה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
בשלמותה. 54 חלקה גוש 10119, - 10 השחף רח'

בלבד. קיים למבנה קו בניין צדדי הקטנת התכנית: מטרת

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 כל הזכאי לכך וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות

לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ההתנגדות העתק יעקב. זכרון ,52 המייסדים רח' שומרון, ולבניה
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא

.04-8616252 טל' חיפה, 15/ב, הפלי"ם שד'

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

מסתמכת. היא שעליהן

קירמאיר מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שומרון 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/2/58. הר/במ/3/58, לתכניות שינוי הר/מק/3/58/ז",

דרך רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.82 ,79 חלקות ,6446 גוש ז'בוטינסקי - רח' רמתיים פינת

בינוי בהוראות ב) בניין; בקווי שינוי א) התכנית: מטרת
הבניין קווי א) ידי:  על חלקות, איחוד ג) אדריכלי;  ועיצוב
הקבועים הבניין מקווי ישונו ציבור בנייני שטח בייעוד למגרש
פתוח ציבורי שטח לכיוון כדלקמן: בניין לקווי הראשית בתכנית
,0 בניין קו משולבת) (דרך צפון לכיוון ,0 בניין קו (83 (חלקה
יישארו הבניין קווי שאר .0 בניין קו (83 (לחלקה צפון לכיוון

הראשית). בתכנית (כקבוע שינוי ללא

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3213 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5201, 30.5.2003 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

מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטות תכניות אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
אלה: תכניות אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

יד/6082, לתכנית שינוי יד/מק/5025", מס' מפורטת "תכנית (1)
.3/42/6 לתרשצ בהתאם

קדושי  רח' יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.55 ח"ח גוש 6685, - 25 מצרים

בלי בחלקה החלות הבניה הוראות שינוי התכנית: 1) מטרת  
 - ל–4.60 מ' מ' מ–5 הקדמי הבניין קו שינוי (2 תוספת שטח;
הקיים  הבניין וזאת בתחום קיים בפועל למצב בהתאם 2.56 מ'
מ–6 מ'  בצד מזרח א) כמפורט: הצדדי הבניין שינוי קו (3 בלבד;
מ–6 מ'  מערב בצד ב) בפועל); הקיים למצב (בהתאם מ' ל–2.95
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בהתאם  ל–2.84 מ' מ' מ–4 האחורי הבניין בקו שינוי ג) מ'; ל–3
בתחום  שלא ול–3 מ' בלבד, הקיים הבניין בתחום הקיים למצב
משטח   50% של מותרת תכסית קביעת ד) הקיים; הבניין

המגרש.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3208 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5201, 30.5.2003 ובילקוט

לתכניות שינוי  יד/מק/5050", מס' מפורטת "תכנית (2)
יד/מק/5018, יד/מק/5001, יד/מק/5000, יד/2/865/ב,

ממ/865/ב. ממ/865,

הנמצא  מרכז, יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח' והמשך העצמאות הרחובות  בפינת  המסחרי באזור
ח"ח 5, 7 בשלמותן, ,6 חלקות ,6696 גוש - חתוכה סעדיה

.17 ,15

שינוי  ג) וחלוקה; איחוד ב) דרך; הרחבת א) התכנית: מטרת  
דרך הרחבת ה)  בניין;  קומות שתי תוספת ד)  בניין;  בקו
ומלאכה ציבורי פתוח שטח בייעוד קרקע ייעוד של כשינוי
מגרשים שטחי של וחלוקה  איחוד ו) דרך;  לייעוד קלה
בתכנית המצויין לפי יד/2/865/ב תב"ע (לפי ו–381 380
מוצעת; דרך לכיוון  צדי בניין קו קביעת ז)  המדידה);
המיועד בשטח המותרות הבניה זכויות על שמירה ח)
לדרך; הפקעתה  ביצוע לאחר ומלאכה קלה  לתעשיה 

כהקלה. המותרות קומות שתי תוספת ט)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
3937 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 29.6.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי יד/מק/6156/א", מס' מפורטת תכנית (3) 
לתכנית יד/6156. יד/מק/2001/ג, בהתאם יד/במ/2001,

הכדורגל  מגרש יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;23 ,15 ח"ח ,6692 גוש וינהוז - הרצל לרח' לשעבר, צמוד

.213 ח"ח ,6695 גוש

התכנית  בתחום הכלול  בשטח שינויים התכנית:  מטרת  
בעלי בהסכמת המגרשים וחלוקה של איחוד א) ידי: על
ייעודי במיקום  שינויים עריכת ב) במקרקעין; הזכויות 
מספר הגדלת ג) המגרשים; שטח  סך שינוי ללא הקרקע,
קומת  + מ–12 קומות ו–10, 9 במגרשים בניין בכל הקומות
לא  המרבי שהגובה ובתנאי גג, קומת + קומות ל–14  גג 
בכל  יח"ד מספר הגדלת ד) אבסולוטי; מ'  +86 על יעלה
ל–120 יח"ד, ללא שינוי  יח"ד מ–100 ו–10 9 במגרשים בניין
הכל סך המותרים, הבניה שטחי של הכולל השטח כל בסך

יח"ד. ל–240 יח"ד מ–200

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3937 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 29.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
טל' יהוד, ,3 הקסמים מרבד רח' יהוד, ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-5391282
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל שד' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
יד/ מס' מפורטת "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965, והבניה,
ממ/10008, ממ/10001, ממ/10/507, לתכניות שינוי מק/5045",

ממ/7011. ממ/7/507, ממ/2/1170, ממ/2/10004, ממ/1170,

נווה שכ' יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.5 ,3 הדר מונוסון, רח'

2.90 מ'  (מזרחי) בניין צדדי קביעת קו התכנית: א) מטרת
במקום  מ'  3.19 צפוני  אחורי בניין קו קביעת ב) מ';  3  במקום
יהיה 5 מ';  הבניין קו חדשה לבניה בלבד, הקיימת לבניה  5 מ'

מ'. 0 למחסן (צפוני) אחורי בניין קו קביעת ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.824 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 3.11.2006 ובילקוט

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

לקהל.

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר 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,

כס/מק/80/1/ב". מס'

,7621 גוש סבא - ומקומם: כפר השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 134 חלקה

המקורי הבינוי עקרון את מקיימת התכנית התכנית: מטרת
והגן הרחובות חללי את שמדפן באופן המבנים פריסת בדבר
במרכז מצויים  הגבוהים  שהמבנים ובאופן במרכז,  הפנימי 
והדגשת שמירת תוך זאת כל הרחובות, לאורך והנמוכים
הפארק הטופוגרפי, המבנה הברושים, שדרת הקיים, איכויות
האיכויות את להתאימו ולשמר השינוי בבינוי מטרת העוטף.
מתקיימת במתחם רגל הולכי תנועת פעילות הנזכרות; הקיימות
המבנים בין הקשר רכב,  תנועת ידי על מופרע  בלתי באופן
הוא המתחם שבתוך וציבוריים) (פרטיים הפתוחים לשטחים

אמצעי. בלתי

מגרשים, של וחלוקה איחוד א) התכנית: הוראות עיקרי
הקרקע; ייעודי בתכנית שינוי בשטח הכולל של שאין  ובלבד
המותר הכולל השטח כל בסך שינוי ללא הבניה שטחי שינוי ב)
ייעוד קרקע בכל לבניה המותר הכולל (השטח לבניה בתכנית

אדריכלי. ועיצוב בינוי שינוי ג) ביותר מ–50%); לא גדל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2276 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5649, 16.3.2007 ובילקוט

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

לקהל.

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר
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ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכניות בהתאם נס/1/1, לתכנית שינוי נס/מק/198",  מס'

נס/מק/5/1. נס/2/1/ב, נס/2/1,

ירמיהו רח' ציונה, בתכנית ומקומם: נס הכלולים השטחים
.133 ח"ח 131, 130 בשלמותה, חלקה גוש 3846, - 9 בוקסר

הבעלים. בהסכמת וחלוקה איחוד התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1188 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5616, 21.12.2006 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
אלה: תכניות אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

נת/מק/80/229", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (1)
נת/100/ש/1. לתכנית שינוי

רח'  העיר, הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז השטחים  
בשלמותן. 37 ,36 חלקות גוש 8260, - 61 אבי בן איתמר

קווי  הקטנת  ב) עיקרי; שטח תוספת א) התכנית: מטרת   
מקו  2 מ' עד מרפסות הבלטת ד) קומות; תוספת ג) בניין;
שירות. ניוד שטחי ו) בינוי; הוראות קביעת קדמי; ה) בניין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4314 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5715, 13.7.2007 ובילקוט

נת/מק/19/348/א", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (2)
הסבת, - נת/3/348/א, נת/3/348/א נת/3/348, לתכניות שינוי

נת/19/348. נת/7/400,

אזור התעשיה  נתניה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
 42 חלקה ,8236 גוש  -  22 האורג רח' אליעזר, קרית

.114 ,48 ח"ח בשלמותה,

מקומות  הזכויות ניוד ב) בניין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת  
המותרים שטחים הגדלת ללא קרקע, לקומת עליונות

בניין. קווי ג) הריסות כמפורט בנספח הכל; בסך לבניה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.113 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5724, 10.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח' המרכז,  מחוז  ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

נתניה 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,

נת/14/537/א. לתכנית שינוי נת/מק/14/537/א/2" מס'

,7940 גוש - נתניה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
 211 מגרש התכנית: גבולות ;255 ח"ח  בשלמותה,  267 חלקה

נת/14/537א. לפי וצפון למזרח,

(2 (כביש מס' ארצית קו בניין לדרך קביעת מטרת התכנית:
הדרך. מציר מ' ל–70

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3639 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5421, 29.7.2005 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

שר שמעון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

הודעה בדבר הכנת תכנית
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
פת/מק/ מס'  "תכנית הכנת בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,
,64/1241 ,57/1241 1241/א, ,10/2000 לתכניות שינוי  ,"120/1241

פת/מק/71/1241.

- שמשון רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
168 בשלמותה,  חלקה ,6367 גוש ;97 ,74 ,69 ,68 ,16 ,5 ח"ח ,6365 גוש

.159 ,152 ,21 ,13 ,3 ,1 ח"ח

קביעת ב) ;77 סעיף לפי הודעה פרסום א) המוצעים: השינויים
.78 לפי סעיף בניה היתרי תנאים להוצאת

עד בניה היתרי תותר הוצאת לא התכנית: א) הוראות עיקרי
לפי  מיום פרסום הודעה 3 שנים עד או התכנית של להפקדתה
אורכו לכל שמשון רח' הרחבת  ב)  מביניהם; המוקדם ,77 סעיף

מ'. 21.5 של לרוחב

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

פת/ לתכניות שינוי פת/מק/66/1205", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/1/1205. פת/18/1205, ,2000

בר  רח' תקוה,  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
 254 ,243 ,237 ,220 ,42 ,41 חלקות גוש 6377, - 22 כוכבא

.246 ,221 ,39 ח"ח בשלמותן,
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בת– בתכנית שנקבעו שטחים הגדלת א) התכנית: מטרת
קווי הקטנת ב) ;42 חלקה ,6377 בגוש לצורכי ציבור תוקף

צדיים. בניין

פת/ לתכניות שינוי פת/מק/23/2002", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/2000/א, פת/במ/2002, פת/מק/2002/א, מק/22/2002,

פת/מק/20/2002.

נוה  שכ' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח' ,15 ,13 טבצ'ניק רח' ,12 ,10 ,8 ,6 ציון אסירי רח' גן,

.26-24 ,11 ח"ח גוש 6362, - 3 ,1 כצנלסון

ל–232 יח"ד  יח"ד מ–224 יח"ד תוספת 8 א) התכנית: מטרת  
תוספת ב) המותרים;  הבניה שטחי כל בסך שינוי  ללא
ב–2 בניינים  קומה תוספת ד) יח"ד; מספר הגדלת ג) קומה;
מ–6 מ'  2006 במגרש דרומי בניין קו הגדלת ה) (דרומיים);

מ'. ל–7

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן תכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
שעות ,03-9052286 טל' תקוה, פתח ,1 השניה העליה רח' תקוה,
ביום ג' בשעות ,12.00-8.30 בשעות ה', ג', א', בימים קהל: קבלת
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .18.00-16.00
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

.2000 לתכנית שינוי פת/מק/2000/יג",

תקוה; פתח  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גושים  - תקוה פתח העיר  כל  התכנית:  גבולות 
,5481 ,4265 ,4264 ,4250 ,4248 ,4048 ,4047 ,4042-4044
,6330-6319 ,6314 ,6231 ,6195-6191 ,6139 ,5510 ,5509 ,5482
,6495 ,6458 ,6457 ,6455 ,6406-6393 ,6391-6343 ,6340 
,6814 ,6811 ,6731 ,6718-6712 ,6641-6639 ,6576 ,6571-6568

בשלמותם. 9715 ,9354 ,7361 ,7285 ,7195 ,7194

למבני קשיח ציפוי בדבר הוראות קביעת התכנית: מטרת
ציבור.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3569 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5692, 22.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
ה', בשעות ג', א', בימים קהל: קבלת שעות  ,03-9052286 טל'
הוועדה ובמשרדי ,18.00-16.00 בשעות ג'  ביום  ,12.00-8.30
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכנית שינוי רנ/מק/120", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
אפ/2000.

רח'  העין, ראש ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
 1 מגרש  בשלמותה;  24 חלקה ,4272 גוש  -  50 החמישה

בשלמותו.

מ'  מ–6  בניינים בין בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
עניין  כל ב) ל–0 מ'; מ' מ–3 אחורי קו בניין ושינוי מ', ל–0
זכויות  העברת בניה, 6% בשטח (עד כהקלה לבקשו שניתן

לקומה). מקומה

לתכנית שינוי רנ/מק/122", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
אפ/1/1380.

עורב  רח' ראש העין, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותו. מגרש 136 69 בשלמותה; חלקה גוש 5019, - 9

ל–3.38 מ',  מ' מ–4 צדדיים בניין קווי שינוי התכנית: מטרת
מ'. ו–2.84 מ' 3.28 מ', 3.22 מ', 3.12 מ', 2.90

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

בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
העין, ראש ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
העתק ההתנגדות יומצא .03-9007289 טל' העין, ראש ,21 שילה רח'
קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/1/3/8/168", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

רצ/8/168. רצ/3/8/168, לתכניות שינוי

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 61 חלקה גוש 5033, - 2 ספיר

ולמחסן. לסככה בניין קווי קביעת התכנית: מטרת

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
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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

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

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

רצ/ לתכניות שינוי רצ/מק/21/110", מס'  מיתאר "תכנית  (1)
1/1/ג, רצ/1/110.

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 123 חלקה גוש 3932, - 37 העברי הגדוד רח' ,20 קוק הרב

בשלמותה.

יח"ד. ל–6 קומות בן 6 מגורים בניין הקמת התכנית: מטרת  

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4314 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5715, 19.7.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי  רצ/מק/4/21/5/1", מס' מיתאר "תכנית (2)
רצ/5/1. רצ/2/21/5/1,

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 327 חלקה גוש 3926, - 10 הבשן

שינוי  ללא בתשריט, כמוסמן בניין קו שינוי התכנית: מטרת  
המאושרות. הבניה בזכויות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3425 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 4.5.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי  רצ/מק/10/21/1", מס' מיתאר "תכנית (3) 
רצ/1/21/1. רצ/1/1,

שד'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,3946 - גוש הסופרלנד בקרבת העירוני הפארק יצחק רבין,

בשלמותה. 226 חלקה

ללא  וחלוקה איחוד בדבר הוראות קביעת התכנית: מטרת  
התכנית. כל מתחום בחלק הבעלים כל הסכמת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3425 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 12.4.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9547577
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965, והבניה,
רע/בת/ לתכנית שינוי רע/מק/2002/כט", מס' מפורטת ברמה

.2002

,7656 גוש רעננה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.32 ,31 ח"ח

ניוד ידי הבניה, על שטחי חלוקת שינוי התכנית: א) מטרת
כל השטח בלי לשנות את סך 31/1 למגרש 32/1, ממגרש שטחים
מ–40%  הקרקע תכסית הגדלת ב) בתכנית; לבניה המותר הכולל

ל–50%.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4115 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 3.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
המרכז, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי 
רשאי מעוניין  וכל  ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק//31 "תכנית מפורטת מס' המרכז מופקדת תכנית מחוז

שד/7/60. משמ/100(שד), לתכניות שינוי ,"60

,6821 גוש ירק - ומקומם: נוה השטחים הכלולים בתכנית
משמ/100(שד). מתכנית בשלמותו 78 מגרש ;73 חלקה

ומשק; מגורים למבני בניין בקו  שינוי א) התכנית:  מטרת
בניין קו שינוי ג)  היתר; ללא מבנים  להריסת הוראות  קביעת ב)

קו  שינוי ד) - 4.85 מ'; ל–4.35 מ' מ' מ–5 1 מגורים מס' קדמי למבנה
קו  שינוי ה) ל–1 - 0.50 מ'; מ' מ–4 A1 מס' צדדי למבנה חקלאי בניין
שינוי  ו) - 1.14 מ'; ל–1.2 מ' מ' מ–4 2 מס' מגורים למבנה צדדי בניין
תנאים  קביעת ז) ל–3 מ'; מ' מ–4 3 מס' מגורים למבנה צדדי בניין קו

היתר. ללא מבנים להריסת

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
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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

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

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

שד/ לתכנית שינוי שד/מק/21/434", מס' מפורטת "תכנית (1)
.3/434

גוש 6654, - אלישמע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
שד/3/434. מתכנית בשלמותו 20 מגרש ;28 ח"ח

מ'  מ–5  נקודתי קדמי בנין קו שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ו–3.77. ל–2.15

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

לתכנית שינוי שד/מק/26/524", מס' מפורטת "תכנית (2) 
שד/1/12/524.

,3 ח"ח גוש 7526, - חגור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
שד/1/12/524. מתכנית בשלמותו 277 מגרש ;4

ל–3 מ'  מ' מ–5 קדמי קו בניין שינוי א) הוראות התכנית: עיקרי
לפרגולה. מ' ל–3 מ' מ–5 בניין אחורי שינוי קו לפרגולה; ב)

ביום 26.9.2007  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.389 עמ' התשס"ח, ,5732 הפרסומים ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה לתכנון
וכל המרכז מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

דלג'ו מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון דרום 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,
גז/מק/ גז/מק/15/401, לתכניות שינוי גז/מק/27/401",  מס'

לתמא/2/4. כפיפות ,18/401

חבל תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,139-134 ,132 ח"ח ,4619 גוש ,3-1 ח"ח ,5524 גוש - מודיעין

.84 ח"ח ,4801 גוש ;150

בהסכמת מגרשים מחדש וחלוקת איחוד התכנית: א) מטרת
מס' לכבישים ותוספת ו–13, 10 מס' כבישים ביטול ב) הבעלים;

מכביש  ברוחב 12 מ' מעברים הגדרת ג) ביניהם; 15 וחיבור ,2
להקמת  אפשרות הגדרת ד) 1 למגרשים 612-610 ביניהם; מס'
מרבית תכסית הגדלת ה) למגרשים; כניסה בכל לשומר מבנה
ביניהן;  המותרות הבניה בזכויות שינוי ללא ל–48%  מ–38%
ל–5  המותרות הקומות  ומספר  מ', ל–18 מרבי  גובה הגדלת ו) 

ביניהם. המרתף קומת מעל קומות

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4316 עמ' התשס"ז, ,5717

סוסן שמעון  
המקומית הוועדה ראש יושב
חבל מודיעין לתכנון ולבניה

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות השרון חוף ולבניה

שינוי חש/מק/1/17/4", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
חש/17/4. לתכנית

גוש  - אודים מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מ"ר. 564 התכנית: שטח ;3 ח"ח ,7951

בריכת שחיה  להקמת הנחיות קביעת א) מטרת התכנית:  
ואיכות בריאות הבטחת תנאי התכנית; ב) בתחום פרטית
הפרטית; השחיה בריכת הקמת בעת נאותים  סביבה
כדי הפרטית השחיה לבריכת תפעול הוראות קביעת ג)
התברואה; בתנאי ולעמוד סביבתיות הפרעות  למנוע

בינוי. הוראות קביעת ד)

שינוי חש/מק/13/28", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
לתכנית חש/במ/17/13.

גוש  - חרוצים כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מ"ר. 431 התכנית: שטח ;41-2 מגרש ;1 ח"ח ,7663

מ–5 מ'  ההדס לרחוב קדמי בניין קו הקטנת התכנית: מטרת
מ'. 3 -

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,60990 שפיים השרון,  חוף ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-9596505 טל'
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אהרון בזרנו  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון
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השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

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

מש/138/1-7א. לתכנית שינוי מש/מק/258/1-7",

,7823 גוש ומקומם: קלנסואה - השטחים הכלולים בתכנית
.36 ח"ח

בהסכמת מחדש וחלוקה  איחוד א) התכנית:  מטרת
ל–390 מ"ר;  מ"ר מ–400 למגרש שינוי שטח מינימלי ב) הבעלים;
התכנית מסמכי ד) מגרשים; וחלוקת בניה הוראות קביעת ג)

בתשריט. כחול בקו המתוחם השטח על יחולו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3429 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5689, 24.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון, מזרח ולבניה לתכנון
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח 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 והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חפר  עמק ולבניה
שינוי עח/מק/10/70", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

עח/200. לתכנית כפיפות עח/מק/8/70, עח/3/70, לתכניות

ח"ח ,8431 גוש בחן - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,19-17 ,14-1 חלקות ,8638 גוש ;28 ,27 ,2 ח"ח ,8637 גוש ;28 ,5
;39 ,35 ,16 ח"ח 15, 41 בשלמותן, ,40 ,37 ,36 ,34-27 ,26 ,23 ,21
,22 ,21 ,14 ח"ח 13, 29 בשלמותן, ,19 ,17-15 חלקות ,8639 גוש
,11 ,10 ,8 ח"ח  14-12 בשלמותן, חלקות ,8640 גוש ;27 ,25 ,24

.25-22

שינוי ייעודי קרקע, של וחלוקה איחוד התכנית: א) מטרת
מיקום שינוי ידי: על הקרקע בעלי ובהסכמת הייעודים מיקום
לשטח משק  ממבני תעשיה, לאזור משק ממבני קרקע ייעוד 
לאזור תעשיה מאזור לאזור מגורים, משק ממבני פתוח, פרטי
לאזור תעשיה מאזור מוצעת, לדרך תעשיה מאזור משק, מבני
מיתקנים לאזור פתוח פרטי שטח מאזור הנדסיים, מיתקנים
שטח מאזור חקלאי, פרטי פתוח לאזור שטח מאזור הנדסיים,
פתוח, פרטי לשטח מגורים מאזור  מגורים,  לאזור פתוח פרטי
מגורים, מדרך לאזור חקלאי, מדרך קיימת לאזור מאזור מגורים
המאפשרת דרכים מערכת הסדרת ב) פתוח; פרטי לשטח קיימת
לכך; הנדרשים הקרקע ושימושי ייעודי לכל חופשית  גישה
והגבלות הנחיות  הרחבת ד) מאושר; בתוואי דרך הרחבת  ג)

ותעשיה. משק סביבה לאזורי מבני איכות בדבר

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

שרונים מרחבי תכנון מרחב

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

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

לתכנית שינוי הצ/מק/244/1-1ב", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/244/1-1.

הרחובות  אבן יהודה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
,8-1 מגרשים ;12 ח"ח ,8017 גוש - והמייסדים  ההדרים 

דונם. 35.96 התכנית: שטח ;38-24 ,23 ,22 ,21-9

הבעלים;  בהסכמת וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת   
יח"ד  מ–61  א'  מגורים באזור יח"ד  מספר הגדלת ב) 
מ–61  ב' מגורים באזור יח"ד  מספר  והקטנת יח"ד, ל–71
כל  סך הגדלת ללא יח"ד  122 הכל  סך יח"ד, ל–51  יח"ד
בקו שינוי ג) שירות;  ושטחי עיקריות למטרות  השטחים

מ',  ל–3  מ' מ–4 15 מס' בדרך בחוק, הקבוע קדמי בניין
מותר  מרבי בגובה שינוי ד) ל–3 מ'; מ' מ–4 10 מס' ובדרך
במגרשים 16, ל–12 מ' מ' מ–8.5 א' באזור מגורים למבנים
37 באזור  ,30 במגרשים: 20-17, ל–11 מ' מ' ומ–8.5 בלבד, 21
;31 במגרשים 29, ל–11 מ' מ' מ–8.5 גובה שינוי א  מגורים
ועיצוב בינוי בדבר תכנית  לפי הוראות  של שינוי ה)
מגרש שטח גודל בדבר בהוראות  שינוי  ו) אדריכליים;

זכויות  קביעת ז) מ"ר;  470 במקום  מ"ר ל–370  מינימלי
בניה. והוראות זכויות טבלת לפי בניה והוראות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1824 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5634, 23.2.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי הצ/מק/101/1-2ב", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/150. הצ/101/1-2,

הרחובות  יונה, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
התכנית: שטח ;33-30 ח"ח ,8153 גוש - והחרוב העצמאות

מ"ר. 8,026

הסכמת בעלי  ללא מחדש, וחלוקה איחוד מטרת התכנית:  
התכנית בתחום הכלולים המגרשים רישום לצורך הקרקע

המקרקעין. בלשכת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3570 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5692, 18.6.2007 ובילקוט

המרחבית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
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 בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
יואל מוזס  

המרחבית הוועדה ראש יושב
שרונים ולבניה לתכנון



14.2.2008 התשס"ח, א' באדר ח' ,5776 הפרסומים ילקוט 1950

הצפון מחוז
טבריה 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,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית טבריה ובמשרדי ולבניה

טה/מק/ג/35/287". מופקדת "תכנית מפורטת מס' הצפון

,15097 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.44 ,8 ח"ח ,15177 גוש ;43 ח"ח

שינוי ללא קיימת דלק תחנת של שידרוג התכנית: מטרת
וללא תוספת שטח. לבניה בשטח הכולל המותר

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
טל' טבריה, ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6739555
טל' עילית, נצרת הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

טבריה 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,

טה/מק/ג/1/6724. לתכניות ג/287, טה/מק/4/6724", שינוי

,15038 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 33 חלקה

בניין. בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.901 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5605, 24.11.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טבריה, ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6739555 טל'
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים

זיגדון אליהו  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

עפולה 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,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עפולה ובמשרדי ולבניה

עפ/מק/1/12567". מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

גוריון בן הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שד' השטחים
,7 ח"ח 6, 35 בשלמותן, ,19 ,16-12 ,5-1 חלקות ,16742 גוש -
,16745 גוש ;35-30 ,18-15 ,1 ח"ח ,16744 גוש ;36 ,21 ,20 ,17 ,11

.46 ,41-39 ,36 ,35 ,32 ,31 ח"ח 26-24, 44 בשלמותה, חלקה

הרחבת דרך. ב) איחוד וחלוקה; א) מטרת התכנית:

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 .04-6520344 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

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הכרם בית בקעת
שינוי ג/בכ/09/07/6778", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת הצפון 

ג/6778. ג/3957, לתכניות

אל דיר שכ' שגור, עיריית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. 21/2 מגרש ;21 ח"ח ,18818 גוש - אסד

לגיטימציהלתוספת קדמי למתן שינויבקו בניין מטרתהתכנית:
ג/6778. לפי יהיו עתידיות בניה תוספות בלבד, קיימת בניה

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
.04-9027501 טל' הכרם, בית בקעת  ולבניה לתכנון   המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
בן–גיגי אבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
הכרם בית בקעת ולבניה לתכנון

אלונים גבעות 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,

לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי אלונים גבעות ולבניה 
אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה
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גא/ לתכנית שינוי גא/מק/15/07", מס' מפורטת "תכנית (1)
מק/81/02.

גוש 10333, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.24 ,20 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

לתכנית שינוי גא/מק/105/06", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/7144.

גוש  - מכסור ביר אל ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותו. 1/3 מגרש ;26 ח"ח ,12217

בתכנית. הקבועים בניין קווי הקטנת 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
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית על הודעה ביטול  הודעה בדבר
בדבר הפקדתה מתוקנת מפורטת והודעה

הפקדת על הודעה  ביטול  על הודעה  בזה  נמסרת
בעיתונים שפורסמה גא/מק/26/06", מס'  מפורטת "תכנית 
עמ' התשס"ח, ,5732 הפרסומים  ובילקוט  31.10.2007 ביום
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,31.10.2007 בתאריך ,393
המקומית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
גא/מק/ מס'  מפורטת "תכנית אלונים גבעות ולבניה  לתכנון 

לתכנית ג/14581. 26/06", שינוי

,10284 גוש שפרעם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 38 חלקה

קווי הקטנת ב) הסכמה; ללא  חלוקה  א) התכנית: מטרת
שינוי ד) גובה הבניה; ג) העלאת דרך מאושרת; והרחבת בניין
השטח כל סך את לשנות בלי בתכנית מותרים בניה שטחי

בתכנית. לבניה המותר הכולל

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
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  גא/מק/38/05", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/9915. ג/7025,

גוש 10283, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 4/3 מגרש ;4 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1251 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5481, 30.12.2005 ובילקוט

לתכניות שינוי  גא/מק/93/05", מס' מפורטת מס' "תכנית (2)
ג/984. ג/6794,

גוש 12207, - אעבלין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 105. 14 בשלמותה, חלקה

בתכנית  הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
מינימלי. מגרש גודל והקטנת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3217 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5528, 28.4.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

סלאם חאמד  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/גמ/311/5835". מס' "תכנית (1)

גוש 17216, - שיבלי ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.84 ,43 ,42 ,38 ח"ח

בתכסית  בניין קיים; ב) שינוי התכנית: א) שינוי בקו מטרת  
איחוד ד)  לקומה;  מקומה בניה אחוזי העברת ג)  הבניה; 
שינוי הוראות ו) מינימלי;  מגרש שינוי גודל מגרשים; ה)

ופיתוח. בינוי

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

מק/גמ/333/8300". מס' "תכנית (2)

גוש 15569, - מג'אר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.18 ח"ח

במגרש 18/6. בניין קווי שינוי התכנית: מטרת  

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

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
כפר ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון

הוועדה  ובמשרדי ,04-6772333 רב–קווי טל' ,15241 תבור
נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
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בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17000 עילית
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חקלאי צבי  
המרחבית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/10800. ג/מר/4/05/10800", שינוי

,18929 גוש ירכא - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.52 ח"ח

מ–3 מ'  ואחוריים שינוי בקווי בניין צדדיים התכנית: מטרת
במגרש. הקיים הבניין של המבנה לקווי בהתאם

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
אש, מכבי מול שוק עירוני שווקים, המרכזי, עכו, הגליל ולבניה
ימציא המתנגד .04-9912621 ,04-9919339 טל' עכו, ,460 ת"ד
לתכנון ולבניה המחוזית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את
נצרת הממשלה, קריית המחוזית, התכנון לשכת הצפון, מחוז

.04-6508508 טל' ,17000 עילית

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

מסתמכת. היא שעליהן

הזימה מהנא  
המקומית הוועדה ראש יושב  
המרכזי הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
הפנים שר באישור מק/יז/04/54 מס' ת.מ. לתקנון שינוי

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

מק/יז/02/54. לתכנית שינוי מק/יז/04/54", מס' מיתאר

תל עדשים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

ההרחבה בשכונת בינוי בהוראות שינוי התכנית: מטרת
עדשים. בתל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.9884 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5297, 16.4.2004 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל לב ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית שינוי ג/לג/38/97/1232", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/1232.

גוש 19412, - חנא דיר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
ח"ח 124, 175 בשלמותן, ,172 חלקות ,19430 גוש ;40 ח"ח

.173 ,170 ,169 ,161 ,160 ,151 ,150 ,139 ,138 ,125

מס' 4. לדרך בניין קו והקטנת דרך הרחבת התכנית: מטרת  

לתכנית שינוי גלג/34/07/12049", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/12049.

גוש  - סכנין מזרח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
93/א3 בשלמותם  93/א2, 93/א1, מגרשים ;78 ,1 ח"ח ,19270

ג/12049. מתכנית

הסכמת  ללא מחדש וחלוקה איחוד ביצוע התכנית: מטרת  
הבעלים.

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 .04-6746741 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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

2/ג/6659, שינוי לתכניות 2/מע/מק/49/6659", מס' "תכנית (1)
2/ג/מע/005/6659.

גוש  - ישי רמת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
,65-63 ,6 ,5 ,1 ח"ח ,11184 גוש ;134 ,102 ,2 ,1 ח"ח ,11181

.127 ,120

בינוי;  הנחיות ב) בניה; קווי שינוי א) התכנית: מטרת   
בניה. הוראות קביעת ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3762 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 29.6.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי 2/מע/מק/42/8156", מס' מפורטת "תכנית (2)
2/ג/8156.

גוש  - ישי רמת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.16 ח"ח ,11183
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יח"ד. מספר הגדלת התכנית: הוראות עיקרי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3535 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5537, 19.5.2006 ובילקוט

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

לקהל.
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית 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 נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/0107", נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

ג/2614. לתכנית

תרשיחא, מעלות ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מזרח-מערב ,768.166 צפון-דרום מגרש: מרכז  קואורדינטות
 172 מגרש ;3 ח"ח ,19891 גוש ;16 ח"ח ,18429 גוש ;227.292

ג/2614. מתכנית בשלמותו

במגרש. התכנית: שינוי בקווי בניין מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9978030
הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

בוחבוט שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

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

לתכנית ג/6747. מה/מק/2/6747", שינוי

גוש אמירים - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.2 ח"ח ,13912

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
הקדמי בקו הבניין שינוי ב) קרקע; ייעוד של כל הכולל בשטח

קיים. מגורים מבנה בעבור מ' ל–3 מ' מ–5 בתכנית הקבוע

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3244 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5683, 30.5.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,13110 צפת דואר ,90000 ת"ד הגליל, מרום ולבניה  לתכנון
המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6987734 פקס ,04-6919806
נצרת הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון
מעוניין וכל ,04-6554188 פקס ,04-6508508 טל' ,17000 עילית
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
לוי שלמה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מרום ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

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

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

לתכנית שינוי מש/מק/1/12487", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/12487.

גוש 19397, - יובלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 262 מגרש ;75 ח"ח

מ'. ל–0 מ' מ–3 אחורי בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.595 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 26.10.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי מש/מק/2/12487", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12487.

גוש 19397, - יובלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. מגרש 279 92 בשלמותה; חלקה

במגרש 279. בניה בקווי שינוי התכנית: מטרת  

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.595 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 26.10.2007 ובילקוט

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

לקהל.

רון שני  
המקומית הוועדה ראש יושב

משגב ולבניה לתכנון

הדרום מחוז   

מרחב תכנון מקומי אילת

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 אילת ולבניה

אלה: תכניות מופקדות הדרום

כל חלות זו תכנית  על 2/מק/412", מס' מפורטת "תכנית (1)
הכלולים השינויים למעט ,218/03/2 תכנית הוראות 

זו. בתכנית
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שד'  שחמון, אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
7א מגרש ;20 ,19 חלקות גוש 40120, - 9 רובע הימים, ששת

דונם. 7.327 התכנית: שטח (חדש);

בקומה  דירה לכל - שינוי בינוי: מותר א) התכנית: מטרת  
בשטח   (5) נוספת קומה שמעליה  בקומה להצמיד  ניתן 4
שמתחת  מהדירה נפרד בלתי חלק המהווה מ"ר) (כ–40 
דיור יחידת ליצירת  זה  שטח בתוספת  להשתמש  ואין
בקומה גג)  (דירת פנטהאוזים בניית - מוצע נוספת. 
 4 במקום דופלקסים בקומה קומה מסחרית חמישית מעל
תכנית  לפי הוראות  של שינוי מסחרית), קומה  (מעל ו–5 
שטחי חלוקת שינוי ב) אדריכליים; עיצוב או בינוי בדבר

(חזית  מסחריים שטחים מ"ר  612 עיקרי: מותר (1 הבניה:
מותר  מסחריים, שטחים מ"ר  262 עיקרי: מוצע מסחרית),
עיקרי: 3,000 מ"ר  מוצע למגורים. שטחים 2,650 מ"ר עיקרי:
למגורים. 2) 350 מ"ר של העברה הכל סך למגורים, שטחים
קרקע  בקומת המסחר מקומת 350 מ"ר של זכויות העברת
 7 מגרש - מותר מגרשים: איחוד ג) ;4-1 מגורים לקומות
של 2,274 מ"ר. מוצע  1,782 מ"ר, מגרש 6 בשטח של בשטח
מגרשים  לאיחוד (הבקשה 4,056 מ"ר של בשטח 7א מגרש -
;(16.2.05 מיום (11)/1/05 מס' משנה בוועדת ואושרה  נדונה
קומת ומחסנים, מותר - מרתף - לחניה בקומות: הקלה ד)
קומה ו–3). 2 ,1) מגורים קומות 3 מסחרית, חזית קרקע,

מוצע  לדופלקס. מ"ר כ–40  של שטח תוספת - רביעית
מפולשת עמודים קומת מסחרית, חזית - קרקע קומת -
גן ודירת המגורים לדירות הכניסה במפלס ומחסנים
 3 ,2 ,1) מגורים קומות 4 - הכל סך היתר). לפי (שאושרה

(נקודתי). טכניים למיתקנים גג קומת ו–4),

כל חלות זו תכנית  על 2/מק/421", מס' מפורטת "תכנית (2)
הכלולים השינויים למעט ,217/03/2 מס' תכנית הוראות

זו. בתכנית

רובע 10, שחמון, אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
דונם. 4.113 התכנית: שטח ;(77-75) 175 מגרש ;212 חלקה

- למגרש 47) צדי (בצמוד בניין קו שינוי התכנית: א) מטרת  
מגרש 175 (חדש)  חלוקת ב) - 2.5 מ'; מוצע - 7 מ' - מאושר
של  בשטח - A212 מגרש מגרשים, לשני 4,113 מ"ר של בשטח

מ"ר. של 1,542 בשטח - B212 2,571 מ"ר, מגרש

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
.08-6367114 טל' אילת, ,14 ת"ד הנגב, רח' חטיבת אילת, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום, ולבניה מחוז

.08-6263820 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
מזרחי יפתח  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
אילת ולבניה לתכנון

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,
לתכניות כפיפות ,41/111/03/3 לתכנית שינוי  3/מק/2205",

תכנית  ומשנה 101/02/3 ותיקוניה ,62/101/02/3 18/111/03/3א,
.41/111/03/3

יא, רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: שטח ;38 ח"ח ,110 חלקה ,2198 גוש  - 32 כנרת  רח'

מ"ר. 1,475

לקומת בניין אחורי של קו שינוי נקודתי התכנית: א) מטרת
שבקומה ולמרפסות קרקע בקומת לעמודים וקדמי בלבד קרקע
אחורי נקודתי קו בניין ב) שינוי מגורים קיים; בלבד בבית  א'

בנספח  סימון ולפי הבניה תוספת מיקום לפי מ' ל–3  מ' מ–6
בעבור  ל–3.7 מ' מ' מ–5 נקודתי קדמי בניין קו שינוי ג) הבינוי;
ולפי סימון א' בלבד, שבקומה קרקע ולמרפסות עמודים בקומת

הבינוי. בנספח

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3246 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5683, 18.5.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

אשקלון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
4/מק/2183 מס' למיתאר תיקון

התכנון לחוק ו–89א 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשקלון ולבניה
4/מק/2183", למיתאר מס' מופקדת "תכנית תיקון מחוז הדרום

.94/101/02/4 לתכנית שינוי

אזור תעשיה אשקלון, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
 A31 מגרש ;14 ח"ח גוש 1730, - 16 חוצות היוצר דרומי, רח'

.94/101/02/4 בשלמותו מתכנית

לפי  לתעשיה, במגרש ל–0 מ' בניין קו שינוי התכנית: מטרת
שינוי  אין והבניה. התכנון 43 לחוק מס' בתיקון 62א(א)(4) סעיף

הבניה. זכויות בשאר

לתכנית/ המופקדת התכנית בין תכנוניים הבדלים עיקרי
תכנית  לפי מ' מ–3  מערבי בניין קו  שינוי קיימות:   תכניות

לתעשיה. במגרש מ' בניין 0 94/101/02/4 לקו

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,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חדשיים בתוך התנגדות 
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המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין
נפתי, מרכז אשקלון, ,7 הגבורה רח' אשקלון, ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6792366 טל' אשקלון,
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית

.08-6263784 שבע, טל' באר קרית הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
מהצרי רוני  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשקלון ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה

.1/199/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2234", מס' "תכנית (1)

רמות  רובע באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
מגרשים  גוש 38372 (בהסדר); - צפוני) 1 (חלק רבתי, מתחם

.56 ,55 ,54

בקווי  שינוי ידי תכנית על שינוי בהוראות התכנית: מטרת  
זיזיות. מרפסות בעבור וצדיים קדמיים בניין

5/במ/3/34. לתכנית שינוי 5/מק/2440", מס' "תכנית (2)

רמות  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.514 מגרש ;1 ח"ח בהסדר, ,38197 גוש -

א',  מגורים באזור תכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
בניה שינוי בקווי הבניין הצדדים בעבור תוספות ידי על
זכויות במסגרת הקובעת הכניסה למפלס ומתחת מעל

הקיימת. לבניה בהתאם הבניין קווי והסדרת בניה

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

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
5/מק/2471", מס' "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

.201/03/5 לתכנית שינוי

רמות שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.27 ,24 ח"ח ;17 ,16 חלקות ,38373 גוש - רכס

שטח להרחבת  תכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת 
על ונכים, רגל הולכי האוכלוסיה, נגישות לצורך פתוח ציבורי
ייעוד שינוי בעלים תוך בהסכמת וחלוקת מגרשים איחוד ידי
ציבורי וממוסד ציבורי למוסד פתוח ציבורי משטח הקרקע
ייעוד כל של שטח סך של שינוי בלא פתוח, ציבורי לשטח

וייעוד.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.399 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 26.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
באר שבע, ,1 בגין מנחם כיכר ,15 ת"ד שבע, ולבניה באר לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת מקומית 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 שקמים ולבניה
שינוי 6/מק/2085", מקומית מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

.195/03/6 לתכנית

גוש - נוגה  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.60 מגרש ;26-22 ח"ח ,1589

שניה יח"ד ותוספת בקו בניין קדמי שינוי התכנית: מטרת
בנחלה.

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-8500705 טל' ,79835 מיקוד שקמים,  ד"נ  שקמים,  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום,  ולבניה מחוז

.08-6263795 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שקמים מקומי תכנון מרחב

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

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

,135/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2056", מס' מקומית "תכנית (1)
קיבוץ כפר מנחם.

גוש  - מנחם כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.25 ,21 ,20 ,17 ח"ח ,26 ,22 ,18 ,16 ,7 ,5 חלקות ,2707
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בהסכמת  מגרשים וחלוקת איחוד א) התכנית: מטרת  
מינימלי מגרש בדבר הוראות ג) דרכים; שינוי ב) הבעלים;
שינוי בלא ,0 בקו בניין עזר ומבני מחסנים לבניה, והתרת

הבניה. בזכויות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ח. הפרסומים 5746, 8.9.2006 ובילקוט

,4/197/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2101", מס' מקומית "תכנית (2)
גוברין. בית קיבוץ

יואב,  אזורית מועצה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.3 ,2 ח"ח, ,34202 גוש - גוברין בית קיבוץ

ושטח  פתוח  פרטי שטח במיקום שינויים מטרת התכנית:  
שינוי בלא בהסכמה, וחלוקה איחוד ידי על משק, למבני

הבניה. בזכויות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5715, 3.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
,08-8500705 טל' ,79835 שקמים ד"נ  שקמים, ולבניה לתכנון 
הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן
וכל ,08-6263795 טל' ,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

שקמים ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

101100/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

המפורטים השואה שנות נספי של מותם הצהרת ובעניין:
בהודעה,

מרח' לוחמי הגיטו ,007087638 ת"ז זינגר, נעמי והמבקשת:
פתח תקוה, ,39

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
על להצהיר בבקשה והמרכז, אביב תל במחוז משפחה לענייני

שלהלן. הנספים של מותם

המבקשת: לפי הצהרת של הנספים תיאורם וזה

וול חיים .1

לידתו: 1885. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריו מקום

סלובקית. אזרחותו:

בירה. התעסקותו: סוחר

נראה בחיים: 1932. שבו לאחרונה התאריך הידוע  

וול רוז'נה רחל .2

לידתה: 1889. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריה מקום

סלובקית. אזרחותה:

נמצאה  שבו והמקום נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  

אושוויץ. ,1942 אז:

(וול) (סידוניה) ארגמן זיסל סידי מרים .3

לידתה: 1913. תאריך  

צ'כיה. פרשוב, האחרון: הידוע מגוריה מקום

צ'כית. אזרחותה:

שבו  והמקום בחיים נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
דבלין. ,1941 אז: נמצאה

וול אלברט בובי ברוך .4

לידתו: 1921. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריו מקום

סלובקית. אזרחותו:

סטודנט. התעסקותו:

שבו  והמקום בחיים נראה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
אושוויץ. ,1942 נמצא אז:

וול ברנט דב .5

לידתו: 1928. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריו מקום

סלובקית. אזרחותה:

סטודנט. התעסקותו:

שבו  והמקום בחיים נראה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
אושוויץ. ,1942 נמצא אז:

וול מדי שרה חיה .6

לידתה: 1926. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריה מקום

סלובקית. אזרחותה:

שבו  והמקום בחיים נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
אושוויץ. ,1942 אז: נמצאה

וול הד פייגה .7

לידתה: 1930. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריה מקום

סלובקית. אזרחותה:

תלמידה. התעסקותה:

שבו  והמקום בחיים נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
אושוויץ. ,1942 אז: נמצאה

וול אווה חוה .8

לידתה: 1932. תאריך  

סלובקיה. האנושובצה, האחרון: הידוע מגוריה מקום

סלובקית. אזרחותה:

שבו  והמקום בחיים נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
אושוויץ. ,1942 אז: נמצאה

חיי שרה ארגמן .9

לידתה: 1940. תאריך  

צ'כיה. פרשוב, האחרון: הידוע מגוריה מקום

צ'כית. אזרחותה:

שבו  והמקום בחיים נראתה שבו לאחרונה הידוע התאריך  
דבלין. ,1941 אז: נמצאה
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סלובקיה. האנושובצה, לידתם: מקום

סלובקיה. הרגיל: האנושובצה, מגוריהם מקום

נעמי ביותר:  הקרובים משפחתם בני של והכתובות השמות 
פתח תקוה. ,39 לוחמי הגיטו זינגר, רח'

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת עמר, יפעת

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1649/06 אזרחי תיק

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

מרח' בע"מ, רחובות אורגיל  אולמי חברת  פירוק ובעניין
,75361 לציון ראשון ,54 המכבים

עו"ד ב"כ  ע"י  ,028807518 ת"ז לוינזון, צבי והמבקש:
פקס' ,02-9972767 טל' ירושלים, ,97 יפו רח'  אייזנברג,  יואל 

.02-9972751

בקשה  הוגשה  16.11.2006 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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   16.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.25.2.2008

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

עו"ד אייזנברג, יואל  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2279/07 אזרחי תיק

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

,51-242006-8 ח"פ בע"מ, מנור ל.מ. חברת פירוק ובעניין

אריאל ממשרד עו"ד כוח באי ע"י דוד להגאני, והמבקש:
פקס' ,03-5751789 טל' ,52522 גן רמת ,35 ז'בוטינסקי רח' פופר,

.03-5851768

לבית  בקשה 19.9.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

26.3.2008 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
קודם ימים  משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע 

הדיון. למועד

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

עו"ד פופר, אריאל  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2399/07 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, (2006) מעצבים שיווק כאוס חברת  ובעניין פירוק
,51-389102-8

רייפנברג ארז  עו"ד ב"כ ע"י  החברה,  עובדי והמבקשים: 
גרינשטיין-שחר, רוית  ו/או  מור ארי ו/או  אקשטיין  דן ו/או
טל' אביב, תל עתידים, קרית ,58083 ת"ד עתידים,  ממגדל

.03-6491169 פקס' ,03-6494022

בקשה  הוגשה  18.10.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

17.3.2008 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 למבקשים שימסור

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

.10.3.2008 ביום

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

עו"ד רייפנברג, ארז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2801/07 אזרחי תיק

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

, 51-162818-2 ח"פ בע"מ, אמיקה חברת פירוק ובעניין

מרח' צוקרמן, שי עו"ד ב"כ  ע"י  לוי, אורי והמבקש:
.52520 גן רמת ,7 ז'בוטינסקי
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בקשה  הוגשה  27.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

13.3.2008 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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.6.3.2008

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

עו"ד צוקרמן, שי  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

3634/07 אזרחי תיק

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

,58-016714-6 ע"ר לכיש", "נתיבות העמותה פירוק ובעניין

שד' בשארי, חיים עו"ד ב"כ ע"י חמו, בן חיים והמבקש:
.64928 אביב תל ,39 המלך שאול

בקשה  הוגשה  26.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת העמותה המחוזי בבאר שבע לפרק את המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

16.4.2008 בשעה 10.00. ביום בדין

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
ביום   16.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.13.4.2008

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

עו"ד בשארי, חיים  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

522/07 אזרחי תיק

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

,51-242088-6 ח"פ נצרת, למשרד מיכון חברת פירוק ובעניין

בניין עו"ד מג'די עאבד, ב"כ אחמד עאבד, ע"י והמבקש:
.04-6569222 פקס' נצרת, ,4050 ת"ד אלספא,

בקשה  הוגשה  17.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בנצרת המחוזי המשפט לבית
ביום  בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

3.3.2008 בשעה 11.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

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

עו"ד עאבד, מג'די  
המבקש כוח בא

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

בע"מ (1985) רכב שרותי אלן
(51-106139-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דרך עו"ד יעקב מנור, אצל 27.3.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת אביב, בתל ,154 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד מנור,         יעקב

כוח המפרק בא  

בע"מ  גרופ  דדה
(51-242290-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אוטופונט, חברת במשרדי 31.3.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,5 חרוצים יד רח' 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רוטמן,                                                דני

בע"מ (2000) טכנולוגיות און בר א.ד
(51-291384-9 (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
,19 זוויתן רח' המפרקת, אצל 1.4.2008 בשעה 8.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם מונד, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת בר–און,                                                דליה
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2000 בע"מ  אחזקות און בר א.ד
(51-291391-4 (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
,19 זוויתן רח' המפרקת, אצל 1.4.2008 בשעה 8.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם מונד, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת בר–און,                                                דליה

והשקעות 2000 בע"מ  ייזום און בר  א.ד
(51-291386-4 (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
,19 זוויתן רח' המפרקת, אצל 1.4.2008 בשעה 8.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם מונד, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת בר–און,                                                דליה

 מתכת קישון דורון בע"מ 
(51-354319-9 (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, של במשרדו 30.3.2008 בשעה 14.00, ביום תתכנס הנ"ל
הגשת  לשם יהוד, ,5/3 רח' בגין ,050644335 ת"ז גרוס, צביקה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק                                                צביקה גרוס,

בע"מ  מידע  אינסיס - מערכות
(51-106740-7 (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
הדין עורכי במשרד 15.4.2008 בשעה 18.30, ביום תתכנס הנ"ל

לשם  גן, רמת ש.א.פ.), (בית  3 היצירה רח' ושות', סרן אביעד,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ  פלסטיק  פוירברג
(51-022934-7 (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
דגן, אהוד עו"ד במשרד ,13.00 31.3.2008 בשעה  ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,16 ה' באייר רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת                                                עדנה דגן,

בע"מ (2002) מעליות הד
(51-326148-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, של במשרדו 31.3.2008 בשעה 12.00, ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם תל אביב, ,2 מוסינזון רח' פינקלשטיין, עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, גור, פינקלשטיין

בע"מ  טכנולוגיות מג'סטיק  ע.מ.ד.
(51-266382-4 (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
ושות' בסון במשרד ,10.00 6.4.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ביאליק, רח' רו"ח,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח, בסון,                                                ישראל

בע"מ סיסטמס אי-וויליואישן
(51-324330-3 (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
ושות' בסון במשרד ,10.00 6.4.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ביאליק, רח' רו"ח,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח,                                                ישראל בסון,
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בע"מ (1999) חיים סוכנות לבטוח אבנט
(51-281005-2 (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
ושות' בסון במשרד ,10.00 6.4.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ביאליק, רח' רו"ח,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח,                                                ישראל בסון,

 
בע"מ  ארלוזרוב כושר  מועדון

(51-318554-6 (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
רח' המפרקת, אצל 15.4.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,56 גבירול אבן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

                                               אסתר לוי,עו"ד, מפרקת

 טסים א"א בע"מ 
(51-159750-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, עו"ד 18.4.2008 בשעה 10.30, ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם חיפה, ,9 העצמאות דרך רח' מזרחי, אמיר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מזרחי, אמיר

נסיעות בע"מ  משרדי  טסים רשת
(51-242422-7 (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
אצל המפרק, עו"ד 18.4.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם חיפה, ,9 העצמאות דרך רח' מזרחי, אמיר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מזרחי, אמיר

כרמל בע"מ   טסים הר
(51-229567-6 (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
עו"ד המפרק,  אצל  ,9.30 בשעה   18.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם חיפה, ,9 העצמאות דרך רח' מזרחי, אמיר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מזרחי, אמיר

בע"מ   אמיתוס
(51-233980-5 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה   25.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ברויאר,                                                עמית

לביטוח) בע"מ   לפרט (סוכנויות
(51-072208-5 (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
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה   31.3.2008 ביום תתכנס  הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,37 הנשיא יהודה רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת שניאורסון,                                                מרים

בע"מ (2000) והחזקות השקעות טוהרון
(51-287933-9 (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 ,16.00 בשעה   31.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,9 ישראל שבטי
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברנר,                                                רון
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מקבוצת ופירסום שיווק שירותי  הדר -
בע"מ הבינלאומי
(51-304655-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה 7.4.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 העם אחד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גולדפריינד,                                                דב

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
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
 30 שלאחר  הראשון העסקים ביום 14.3.2008 או ביום תתכנס 
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  בניה מתקדמת  של.אי.
(51-191668-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גרוס, צבי המפרק, של במשרדו 6.4.2008 בשעה 14.00, תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם יהוד, ,5/3 בגין רח' ,050644335 ת"ז
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק גרוס,                                                צבי

בע"מ   פרוקסול
(51-370406-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,17.30 בשעה   28.4.2008 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,9 סימון הרברט
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, עידן, רבקה

בע"מ  ובטחון תנועה  פיק
(51-317366-6 (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
מיתר, עו"ד במשרד ,9.00 28.3.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
סילבר הלל אבא דרך ושות', 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 רו"ח, פריד,                                                נתי

בע"מ  דיסיין  סאמיט
(51-100785-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דניאל רח' המפרק, במשרד 27.3.2008 בשעה 12.00, תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, סודרי,                                                אורי

לאספקת קבלנית חברה אליעזר זוננשיין  
בע"מ ארוחות

(51-153417-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דיזנגוף המפרק, רח' אצל 15.4.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם נתניה, ,24
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק פלר,                                                דוד

בע"מ  קרקעות  ו.צ.ב
(51-220500-6 (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
דיזנגוף המפרק, רח' אצל 17.4.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם נתניה, ,24
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק פלר,                                                דוד
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בע"מ א.מ. אל-עד
(51-255160-7 (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
דיזנגוף המפרק, רח' אצל 16.4.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם נתניה, ,24
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק פלר,                                                דוד

בע"מ  מתקדמים פתרונות  אס.קיו.
(51-351234-3 (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
אורי רח' המפרק, במשרדי 16.3.2008 בשעה 14.00, תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,1 לסר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק זומר,                                                ירון

בע"מ (2002) מעליות הד
(51-326148-7 (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 17.3.2008 בשעה 12.00, ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2 מוסינזון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, פינקלשטיין, גור

בע"מ ישירה תיירות חדש עידן
(51-359443-2 (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 ,8.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד אופיר טשורני, את החברה מרצון ולמנות את לפרק
למפרק ,03-6091282 טל' סילבר), (בית גן רמת ,7 הילל אבא

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,

מפרק רו"ח, עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ (1999) גרופ ביזנס איסט מידל פירסט
(51-283330-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז מנינגר, אליך את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,43102 רעננה ,654 ת"ד ,057202913

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 מנינגר, אליך

בע"מ טריידינג וי.אם.
(51-151242-8 (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 ,3.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז מנינגר, אליך את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,43102 רעננה ,654 ת"ד ,057202913

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 מנינגר, אליך

בע"מ די מתר סי
(51-301557-8 (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 ,3.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז מנינגר, אליך את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,43102 רעננה ,654 ת"ד ,057202913

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 מנינגר, אליך
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בע"מ (2002) מידל איסט טריידינג פירסט
(51-326963-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז מנינגר, אליך את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,43102 רעננה ,654 ת"ד ,057202913

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 מנינגר, אליך

ע.ד.א שרותי תרבות בע"מ
(51-256106-7 (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 ,20.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ אקסלרד,  אילן את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק ברנר, גבעת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
פרישמן מרח' לוי, י' בסט, בן ד' הדין עורכי למשרד זו, הודעה

.63578 אביב תל ,11

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

מפרק אקסלרד, אילן

בע"מ קוש אבו גאזי
(51-381416-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החברה. למפרק שבע, באר ,15 החשמונאים מרח' ,029240744

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 קוש, אבו גאזי

בע"מ טכנולוגיות קסימפו
(51-373473-1 (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 ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
לוי, ששי  עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה 
פקס' ,63421 אביב תל ,16/7 פינסקר מרח' ,027924869  ת"ז

החברה. למפרק ,077-7676896

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
21 ימים  בתוך הפקס, באמצעות הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
המפרק למען רשום, עם העתק בדואר זו, הודעה פרסום מיום

הנ"ל.

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

מפרק עו"ד, ששי לוי,

בע"מ פקר י. נכסי
(51-205204-4 (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
החברים שכל לאחר ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
פקר, נלי ולמנות את מרצון החברה את החלטה לפרק התקבלה

החברה. למפרק אביב, תל ,43 מרח' בניהו ,051171205 ת"ז

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 נלי פקר,

בע"מ סולגיימס
(51-324730-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,23.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

כוכב יאיר, למפרק החברה. ,40 הגלבוע מרח' מרשנד, יצחק

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 מרשנד, יצחק
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ש.פ.ר א.ג. בע"מ
(51-293631-1 (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
עם מרח' עיני, אירית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרקת שאול, ירושלים, גבעת הראל, בית ,3 ועולמו

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, עיני, אירית

בע"מ ספורט מתקני תכנון גרין א.א.
(51-085627-1 (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 ,28.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,33261397 גרין, ת"ז דניאל מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,46409 הרצליה ,4 לובטקין צביה 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 גרין, דניאל

בע"מ ספורט שירותי פסק-זמן
(51-227132-1 (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 ,30.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רו"ח אצל בר–דוד, אליאב ולמנות את מרצון החברה את לפרק
למפרק גן, רמת ,16 סילבר הלל רח' אבא גרינבאום ושות', הטיס,

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 בר–דוד, אליאב

בע"מ ויצחק יוסף טירת
(51-145491-0 (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 ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,0366029 כהן, ת"ז יצחק את ולמנות מרצון החברה לפרק את
,070685557 ת"ז מנדל סלע ואת תקוה, פתח ,4 אנילביץ מרח'

החברה. למפרקי הרצליה, ,10 ציון חובבי מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 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

יצחק כהן                    סלע מנדל

מפרקים   

בע"מ להשקעות הזהב דקל
(51-385365-5 (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 ,22.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,023949217 ספיר, ת"ז יוסי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,13 קשאני מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
קומה ,57 רוטשילד שד' מלניק, דוד עו"ד למשרד זו, הודעה

אביב. תל ,2

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

מפרק יוסי ספיר,

גלובל ישרא בע"מ
(51-310697-1 (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 ,16.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,057962524 כץ, ת"ז שמשון את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,6 פעמוני מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
קומה ,57 רוטשילד שד' מלניק, דוד עו"ד למשרד זו, הודעה

אביב. תל ,2

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

מפרק כץ, שמשון
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א.א.נ בע"מ מילניום סופר מרקט
(51-282068-9 (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 ,15.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הגר"א מרח' עזרא, בן אלון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,26

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
אביב, תל ,57 רוטשילד שד' הנ"ל, המפרק למשרד זו, הודעה

מלניק. עו"ד דוד אצל ,2 קומה

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

מפרק אלון בן עזרא,

בע"מ ירחיב אס-אר
(51-359933-2 (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 ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ירחיב מרח' עצמון, אנגל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירחיב, ,66

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עצמון, אנגל

בע"מ (1979) אריאל מ.ר.
(51-083229-8 (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
פלמ"ח מרח' מרדכי, אריאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק רחובות, ,18

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק אריאל מרדכי,

בע"מ אחזקות שיכפז
(51-212817-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק על פירוק מרצון ומינוי 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
מרח' שאול, מונדרי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,12 המלאכה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק שאול, מונדרי

בע"מ וטכניקה רפואה
(51-336561-9 (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
שושן מרח' דזנט, ליאוניד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

לוד, למפרק החברה. ,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,

מפרק דזנט, ליאוניד

והשקעות בע"מ שיווק ייזום אתגר א.א.מ.
(51-371952-6 (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 ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה בבר, מיכאל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק חולון, ,18 שרת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בבר, מיכאל

פנסיוני בע"מ  ומיסוי - חברה לייעוץ צ ח
(51-130062-6 (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 ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3 מרח' שחר חסון, יעקב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ירושלים,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק יעקב חסון,
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משתלת אפרים בע"מ
(51-090970-8 (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
הנשיא מרח' חפץ, אפרים את ולמנות מרצון החברה את לפרק

קרית אונו, למפרק החברה. ,55

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק חפץ, אפרים

בע"מ הפקות בננה
(51-335261-7 (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 ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,21 רוקח מרח' נזרי, אריק את ולמנות מרצון החברה את לפרק

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,

מפרק אריק נזרי,

בע"מ אאוט אינטרנט אור אין
(51-332956-5 (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 ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,21 רוקח מרח' נזרי, אריק את ולמנות מרצון החברה את לפרק

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,

מפרק אריק נזרי,

דברי פתרונות אינטרנט בע"מ
(51-277552-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

התקבלה ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז יבדייב סלבה, את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה
מרח' דין,  עורכי  ושות', זלצמן יוסף משרד  אצל  ,310742994

החברה. למפרק ,52522 גן, רמת ,6 החילזון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק סלבה, יבדייב

מעיני הצליל בע"מ
(51-056294-5 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרצון. החברה את לפרק

מפרק עדי ניר,

בע"מ ודשאים עצים
(51-231370-1 (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 ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה יכולת על שהוצהר לאחר מרצון, החברה את לפרק
את ולמנות חודשים, עשר שנים בתוך חובותיה את לפרוע

החברה. למפרק ,42562017 עזר, ת"ז עזרא בן

מפרק עזר, בן עזרא

בע"מ מנג'מנט קפיטל וונטורס טכנולוג'י אלון
(51-297786-9 (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
שכל לאחר ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרק ברנע, מיכאל עו"ד

הדירקטוריון יו"ר פרמינגר, שי

2001 בע"מ  צפון ישראל פונטוס הגישור
(51-311563-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
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מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,20.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק תמרת, ,12 הליבנה מרח' ,005579925 ת"ז מורן, עמיר את

החברה.

מפרק עמיר מורן,

- חברה לבנין בע"מ  דדוש ד.צ.י.
(51-288828-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת (2)319 לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
שומרון, קרני ,609 הנרקיס ממשעול ,022510036 ציון דדוש, ת"ז

החברה. למפרק

מפרק ציון דדוש,

בארי (מ.א.) בע"מ
(51-340670-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרקת צורן,  ,62 האילנות מרח' ,057939381 ת"ז בארי, מרב

החברה.

מפרקת בארי, מרב

בע"מ נדל"ן ח.ע.ג.ע.
(51-238584-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חיפה, ,20/37 סנש חנה מרח' ,057211542 ת"ז פרנקנברג, עמירם

החברה. למפרק

מפרק פרנקנברג, עמירם

בע"מ סקיוריטי בי-יו-מטריקס
(51-383662-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

שכל לאחר ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק רעננה, ,197 מרח' אחוזה ,055962799 ת"ז פיין, מתתיהו

החברה.

מפרק פיין, מתתיהו

בע"מ דקלים שיווק - נוי דקל
(51-227724-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק עפולה, ,11 שרת מרח' ,0693247 ת"ז בר–תור, שמואל

החברה.

מפרק בר–תור, שמואל

בע"מ ויעוץ ניהול אורינת
(51-164493-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,14.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
נתניה, 31א', אוסישקין מרח' ,03148277 ת"ז דרייבלט, נתן את

החברה. למפרק

מפרק רו"ח, דרייבלט, נתן

בע"מ 1994 אינווסטמנט (מ.ל.מ.) אופק
(51-197377-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,14.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
אביב, תל ,4/30 וייס יעקב מרח' ,307563692 ת"ז סקיר, ילנה את

למפרקת החברה.

מפרקת ילנה סקיר,

בע"מ מרקט משה את שמעון
(51-152199-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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לאחר ,14.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
יהודה, אבן ,61 השומרון מרח' ,054670435 ת"ז חסן, שמעון את

החברה. למפרק

מפרק חסן, שמעון

בע"מ סוס-וט
(51-364960-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
שדה גוריון, בן ממדרשת ,012248514 ת"ז בראל, סימונה  ד"ר

החברה. למפרקת בוקר,

מפרקת בראל, סימונה ד"ר

בע"מ והשקעות בנין חומש י.מ.נ.
(51-300673-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
תקוה, פתח 28ב', קופלמן מרח' ,058261009 ת"ז חומש, יחזקאל

החברה. למפרק

מפרק חומש, יחזקאל

הימו דיאליזה בע"מ
(51-293523-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרק משפרעם, ,52506979 ת"ז נח'ול, פריד ד"ר

מפרק פריד נח'ול, ד"ר

בע"מ מבנים ותחזוקת ניהול לובי
(51-272447-7 (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

החברים שכל לאחר ,9.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אילי את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

למפרק החברה. משגב דב, ,146 מס' מבית ,24615262 ת"ז סוויד,

מפרק סוויד, אילי

תמורה כספית בע"מ
(51-243147-9 (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
החברים שכל לאחר ,9.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
שלמה את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק מיתר, ,22 מצדה מרח' ,004277141 הוד, ת"ז

מפרק הוד, שלמה

בע"מ (1998) לאור מוציאים כסף מ.ר.
(51-262380-2 (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
שבעל לאחר ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

 21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותו על ויתר היחיד המניות
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
הוד ,38 פן אלכסנדר מרח' ,313916496 ת"ז לאו רייסל, מיכה את

החברה. למפרק ,054-4788218 טל' השרון,

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 רייסל, לאו מיכה

בע"מ השקעות ג.פ.נ.א
(51-352255-7 (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 ,23.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אבא רו"ח, פריד, נתי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,14 הלל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, פריד, נתי
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בע"מ איזיקום
(51-173667-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
לוי, ששי  עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה 
073- פקס ,67891 אביב תל ,96 אלון יגאל מרח' ,027924869 ת"ז

החברה. למפרק ,2181820

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
למען רשום  בדואר העתק עם הפקס, באמצעות זו, הודעה 

המפרק הנ"ל.

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

מפרק עו"ד, ששי לוי,

קורפוריישן בולהוסט
(56-002136-2 חברה (מס'

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 ,29.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אחד למפר, בוריס את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,9 העם

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 למפר, בוריס

בע"מ רצון שבע
(51-323943-4 (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 ,27.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,030190656 גור, ת"ז יהודה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נשר, 16ב', הרקפות 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 גור, יהודה

בע"מ ממן מאכלי
(51-353809-0 (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 ,27.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,030190656 גור, ת"ז יהודה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נשר, 16ב', הרקפות 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 גור, יהודה

בע"מ שובע לחם
(51-330263-8 (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 ,27.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,030190656 גור, ת"ז יהודה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נשר, 16ב', הרקפות 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 גור, יהודה

בע"מ ויז'ן אילומינה
(51-367126-3 (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 ,1.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
למפרק גולן, גלעד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
ויצמן מרח' ידלין, רותם  עו"ד החברה, לבאת–כוח  זו, הודעה

אביב. תל ,2

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

מפרק גלעד גולן,
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בע"מ אגנסי אדוורטיזינג מדיה מ.ש.
(51-239505-4 (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 ,28.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אשלגי, חגי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן

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, אשלגי, חגי

מדוזה עיצובים בע"מ
(51-264632-4 (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 ,30.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אשלגי, חגי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן

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, אשלגי, חגי

בע"מ סלע אריק
(51-290118-2 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56534589 סלע, ת"ז אריק את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. השרון, למפרק הוד ,9 הבנים 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 סלע, אריק

בע"מ (2002) סלע החזקות ונכסים אריק
(51-333905-1 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56534589 סלע, ת"ז אריק את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. השרון, למפרק הוד ,9 הבנים 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 סלע, אריק

בע"מ  - צגר וינר
(51-191881-5 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,051207272 שמואל, ת"ז וינר מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק לציון, ראשון ,11 הראשון הבן 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 שמואל, וינר

בע"מ למסחר חברה צגר
(51-047062-8 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,051207272 שמואל, ת"ז וינר מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק לציון, ראשון ,11 הראשון הבן 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 שמואל, וינר
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בע"מ אינסטלציה לעבודות קבלנים אלון את אלון
(51-137216-1 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ישעיהו, אלון את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אורנית, ,35 הזית מרח' ,007577208

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 ישעיהו, אלון

למסחר בע"מ אברהם סיבירסקי חב
(51-046091-8 (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 ,21.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,635805 בנימין, ת"ז רותם את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,89 לבנון חיים 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 בנימין, רותם

בע"מ גלידה ג.ש.מ.
(51-052212-1 (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 ,11.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ליכטנשטיין, ת"ז ישעיהו ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,10 שרת משה מרח' ,9053109

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 ליכטנשטיין, ישעיהו

2000 בע"מ  בניה קיסרית
(51-288709-2 (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 ,5.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שאול מרח' גולן, שמשון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,054-6559925 תל אביב, טל: ,6 אביגור

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 גולן, שמשון

גראם באת בע"מ
(51-227146-1 (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 ,3.7.2005 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז רשף, ישראל את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה
תל ,107 החשמונאים מרח'  ניזרי, שי עו"ד  אצל ,001231836

החברה. למפרק אביב,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רשף, ישראל

גרניט הגליל בע"מ
(51-167260-2 (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 ,13.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דגניה הרצל פיין, מקיבוץ את החברה מרצון ולמנות את לפרק
רח' הבנקים ושות', דידי כהנא, עוה"ד ממשרד עמק הירדן, א',

החברה. למפרק ,33261 חיפה ,3

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, כהנא, רון
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246 בגוש 6155 בע"מ  חלקה
(51-037015-8 (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 ,13.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
יוסף עו"ד  את  ולמנות  מרצון החברה את  לפרק  החלטה 
,49551 פתח תקוה ,31 מרח' דגל ראובן ,003653771 ת"ז  צוקרמן,

החברה. למפרק ,03-9217125 טל'

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, צוקרמן, יוסף

בע"מ וייזום ייעוץ ע.ש.ע.נ
(51-325065-4 (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 ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממושב טרייבר, רו"ח יגאל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,09-8999647 טל' ,40591 יהושע בית

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, טרייבר, יגאל

בע"מ גולדארק
(51-385969-4 (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 ,15.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז שנרך,  אהרון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,2 מוסינזון מרח' ,031822125

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, שנרך, אהרון

בע"מ ובנוי השקעות גולד א.צ.ד.ד
(51-341171-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אברהם, מרח' דותן את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. למפרק רחובות, ,4 החסידה

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, דותן

דיווה הפקות בע"מ
(51-211031-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז לוי, תמי גור את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרקת גן, רמת ,83 שז"ר מרח' ,022023287

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 תמי גור לוי,

בע"מ ומפיצים מוסכים ב.ג.
(51-051099-3 (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 ,14.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,059166819 ברון, ת"ז יוסף את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק רחובות, ,11 יואש 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 יוסף ברון,
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בע"מ נאבהו אייר
(51-254096-4 (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 ,30.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חנקין מרח' לוסטרניק, דב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק רחובות, ,1

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 לוסטרניק, דב

בע"מ קונסיל אי.
(51-353539-3 (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
,58311861 רוטמן, ת"ז דני את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק קיסריה, ,18 זמיר 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 רוטמן, דני

בע"מ אחזקות עולה סהר
(51-362215-9 (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 ,28.1.2008 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,

2000 בע"מ  פרוייקטים עביר ג.ח.
(51-300713-8 (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 ,4.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' שזר קנטור, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק שבע, באר ,31

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, קנטור, דוד

בע"מ פרוייקטים עביר ג.ח.
(51-191639-7 (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 ,4.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' שזר קנטור, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק שבע, באר ,31

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, קנטור, דוד

בע"מ יבנה תעשיה שרותי
(51-059590-3 (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 ,4.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סהר, רועי 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, סהר, רועי
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בע"מ גדולות מדות אופנה יצרני שאוליאן
(51-164005-4 (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 ,23.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שמש, (עודד) משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,39 לוינסקי 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 משה (עודד) שמש,

בע"מ קרבונאקס
(51-367523-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
החברה של המניות  בעלי  כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה פירוק על אחד פה החלטה ,16.1.2008 ביום קיבלו הנ"ל
ת"ז אסף מנדלוביץ, מינוי ועל פירעון, הצהרת כושר עם מרצון

החברה. למפרק יבנה, ,4/15 האטד מרח' ,209814037

מפרק מנדלוביץ, אסף

בע"מ שיווק די.וי.אס.
(51-387097-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רו"ח דורון מאוטנר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,56 המגינים

מפרק רו"ח, מאוטנר, דורון

בע"מ  ותמונות סיגנלים - טכנולוגיית ט.ס.ת
(51-359112-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,66108481 זהבי, ת"ז אמיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,49640 פתח תקוה ,5 שטרן אברהם 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 אמיר זהבי,

צפת לנזקקים פאר
(58-045195-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,17.7.2007 ביום שהתכנסה
משה ואת צפת, ,5/2 מרח' הרצל ברזל, נחום את מרצון ולמנות

העמותה. למפרקי צפת, ,24 ירושלים מרח' כהן,

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

כהן משה ברזל     נחום

מפרקים        

פרידלנד אוה חוה המנוחה עיזבון
(3180/07 (ת"ע

לנושים הזמנה ובדבר עיזבון מנהל מינוי בדבר הודעה

התשכ"ה- הירושה, לחוק 99 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
,8 לכיש מרח' ,002072551 ת"ז צוק,  א'  אליהו עו"ד  כי  ,1965
ירושה לענייני הרשם צו לפי ,10.4.2007 ביום נתמנה אביב, תל
שנפטרה פרידלנד, אוה חוה המנוחה עיזבון למנהל בחיפה,
אלישע. במגדלי בחיפה, היה האחרון ושמענה ,11.7.2006 ביום

את בכתב להגיש בזה מוזמנים הנ"ל העיזבון נושי כל
זו הודעה פרסום מיום  חודשים שלושה בתוך  תביעותיהם,

העיזבון. למנהל

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

עו"ד, מנהל העיזבון צוק, א' אליהו

__________

דפוס טעות תיקון
לענייני המשרד של  תמיכות כספי לחלוקת  במבחנים
גמלאים בעבור פעילויות המקיימים ציבור למוסדות גמלאים
במס' ,1697 עמ' התשס"ח, ,5771 הפרסומים בילקוט שפורסמו
להיות צריך "04-03-81-33" במקום התקציבית,  התקנה

."04-02-81-33"

(3-1888 (חמ




