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עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה המדינה, שירות
לילדים  הלאומית התכנית מנהל משרת את 19 לחוק, סעיף לפי
לאיתור ועדה של מיוחד הליך שיקוים  בתנאי בסיכון, ונוער
מס' הממשלה בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים,
345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541 מיום 29 בספטמבר 2002,
בפטור למשרות למינוי תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי

כדלקמן: יהיה והרכבה מחובת מכרז פומבי2,

החברתיים והשירותים הרווחה משרד של הכללי המנהל -
יושב - משרדו של  הבכירים העובדים מקרב  נציגו או

ראש;

חבר; או נציגו - נציב שירות המדינה -

בסיכון, ונוער ילדים בתחום הבקיא בכיר, מדינה עובד -
המנהל עם בהתייעצות המדינה שירות נציב שימנה
חבר; - החברתיים והשירותים הרווחה משרד של הכללי

שימנה הרווחה, בתחום וידע היכרות בעל אקדמיה, איש -
החברתיים, והשירותים הרווחה משרד של הכללי המנהל

חבר; - המדינה שירות נציב עם בהתייעצות

נציב שירות שימנה הרווחה בתחומי הבקיא נציג ציבור, -
משרד הרווחה של הכללי המנהל עם המדינה, בהתייעצות

חבר. - החברתיים והשירותים

(3 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ו
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2  י"פ

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

לחוק נכסי המדינה, 6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
החליטה להרשות  הממשלה כי החוק), התשי"א-11951 (להלן -
והתעסוקה המסחר התעשיה  במשרד המשרות  נושאי את
בכל הממשלה לייצג את להלן, המפורטים המשרד)  - (להלן
למעט  לחוק,  ו–5  4 בסעיפים בהן שמדובר מהעסקאות עסקה
ותפקידו המשרד של הפעילות שבתחום במקרקעין, עסקאות
ולחתום מהם אחד כל לצד  הנקוב לסכום  עד המורשה, של

האמורות: לעסקאות הנוגעים המסמכים על המדינה בשם

תחום פעולה כללי (א)

הפעילות שבתחום עסקאות לעניין הכללי, המנהל (1)
בלא - סגנו או המשרד חשב עם יחד המשרד, של

הגבלת סכום;

המשנה  למנהל הכללי, לעניין עסקאות  שבתחום (2)
סגנו או המשרד חשב יחד עם המשרד, של הפעילות

 - (להלן חדשים שקלים  300,000 של לסכום עד -
ש"ח);

__________
.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

עסקאות  לעניין לטיפול בעובדים זרים, היחידה מנהל  (3)
המשרד חשב עם יחד היחידה, של הפעילות שבתחום

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או

(רשפ"ת), תעשייתי פעולה לשיתוף הרשות מנהל (4)
יחד היחידה, של הפעילות שבתחום עסקאות לעניין
 300,000 לסכום של עד - סגנו או המשרד עם חשב

ש"ח;

מנהל או  מינהל מנהל או בכיר כללי מנהל סגן  (5)
שבתחום עסקאות מקביליהם, לעניין או בכיר אגף
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולם, הנושאים

ש"ח; 200,000 של לסכום עד -

שבתחום עסקאות לעניין ראשי, עבודה מפקח (6)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 200,000 של לסכום עד -

עסקאות שבתחום לעניין נשים, לתעסוקת מנהל אגף (7)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 200,000 של לסכום עד -

עסקאות שבתחום לעניין מקביליהם, או אגף מנהלי  (8)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולם, הנושאים

ש"ח; 100,000 של לסכום עד -

עסקאות לעניין  חומריים, משאבים תחום מנהלי  (9)
חשב המשרד עם יחד שבטיפולם, הנושאים שבתחום 

ש"ח; 86,000 של - עד לסכום סגנו או

לעניין עסקאות לפיסיקה, הלאומית מנהל המעבדה (10)
עם יחד מחקרים,  וביצוע עבודות לקבלת הנוגעות 

ש"ח; 55,000 - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

הנושאים שבתחום עסקאות לעניין הדרכה, על ממונה (11)
עד - סגנו או המשרד  חשב עם יחד  שבטיפולו,

ש"ח; 43,000 של לסכום

עסקאות לעניין  ותפוקות, בקרה יחידת על ממונה  (12)
חשב המשרד עם יחד שבטיפולו, שבתחום הנושאים

ש"ח; 43,000 של - עד לסכום סגנו או

שבתחום עסקאות  לעניין עבודה, יחסי על ממונה  (13)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

שבתחום לעניין עסקאות האגודות השיתופיות, רשם (14)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

לעניין עסקאות שבתחום מנהל המחלקה הפדגוגית, (15)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

שבתחום עסקאות לעניין ורכש, מכרזים מרכז (16)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח. 43,000 של לסכום עד -

כללי - מחוזות (ב)

שבתחום עסקאות לעניין (מחוז), מינהל מנהל (1)
סגנו המשרד או עם חשב הנושאים שבטיפולו, יחד

ש"ח; 200,000 של לסכום עד - מחוזי גזבר או

הנושאים שבתחום עסקאות לעניין מחוז, ממונה (2)
מנהל או סגנו או המשרד חשב עם יחד שבטיפולו,
עד מחוזי - גזבר תקציב ומימון או תחום גזברויות

ש"ח; 86,000 של לסכום
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לעניין טכנולוגית)  להכשרה (המכון מה"ט מנהל  (3)
חשב עם יחד הנושאים שבטיפולו, שבתחום עסקאות
תקציב גזברויות תחום  מנהל  או  סגנו או המשרד
ש"ח; 86,000 של עד לסכום - מחוזי גזבר או  ומימון

עסקאות לעניין  ממשלתי, הכשרה מרכז מנהל  (4)
חשב המשרד עם יחד שבטיפולו, שבתחום הנושאים
או גזברויות תקציב ומימון מנהל תחום או  סגנו או

ש"ח; 20,000 של לסכום - עד מחוזי גזבר

לעניין (מא"ה), טכנולוגי לפיתוח היחידה מנהל (5)
חשב עם יחד הנושאים שבטיפולו, שבתחום עסקאות
תקציב גזברויות תחום מנהל או סגנו או המשרד
ש"ח; 20,000 של עד לסכום או גזבר מחוזי - ומימון

עסקאות לעניין מחוזי, ומשק ארגון בינוי מדור מנהל (6)
חשב המשרד עם יחד שבטיפולו, שבתחום הנושאים
או ומימון תקציב  גזברויות תחום מנהל או  סגנו או

ש"ח; 20,000 של לסכום - עד מחוזי גזבר

הנושאים שבתחום  עסקאות  לעניין  מחוזי,  אמרכ"ל  (7)
מנהל או סגנו או  המשרד  חשב עם  יחד  שבטיפולו,
עד מחוזי - גזבר תקציב ומימון או תחום גזברויות

ש"ח. 20,000 של לסכום

המסחר התעשיה במשרד משרה  לנושאי ההרשאות
בטלות. פורסמו - עליהן והתעסוקה שהודעות

(3 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ו
 (3—9 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

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

לחוק נכסי המדינה, 6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
להרשות  החליטה הממשלה כי החוק), - התשי"א-11951 (להלן
החברתיים והשירותים הרווחה במשרד המשרות נושאי את
בכל הממשלה לייצג את להלן, המפורטים המשרד)  - (להלן
למעט  לחוק,  ו–5  4 בסעיפים בהן שמדובר מהעסקאות עסקה
לסכום עד המשרד, של הפעילות שבתחום במקרקעין, עסקה
המסמכים על המדינה  בשם  מהם ולחתום כל אחד לצד הנקוב

האמורות: לעסקאות הנוגעים

תחום פעולה כללי (א)

הגבלה בלא - המשרד עם חשב יחד הכללי המנהל (1)
של לסכום עד המשרד - חשב סגן יחד עם או בסכום,

ש"ח); - (להלן חדשים שקלים 1,000,000

סגנו או המשרד חשב עם יחד הכללי למנהל המשנה (2)
ש"ח; 500,000 של לסכום עד -

חשב עם יחד אנוש ומשאבי למינהל בכיר סמנכ"ל (3)
ש"ח; 400,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

או המשרד חשב עם יחד מידע שירותי אגף מנהל (4)
ש"ח; 300,000 של עד לסכום - סגנו

או המשרד חשב עם יחד במשרד ביטחון אגף מנהל (5)
ש"ח; 300,000 של עד לסכום - סגנו

או המשרד חשב עם יחד אנוש משאבי אגף מנהל (6)
ש"ח; 300,000 של עד לסכום - סגנו

חשב המשרד עם יחד מיוחדים תפקידים אגף מנהל  (7)
ש"ח; 300,000 של - עד לסכום סגנו או

חשב עם יחד חברתיים הסדרים פיתוח אגף מנהל (8)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

או המשרד חשב עם יחד ראשי מהנדס אגף מנהל (9)
ש"ח; 300,000 של עד לסכום - סגנו

או עם החשב יחד חומריים משאבים מנהלי תחום (10)
ש"ח; 100,000 של עד לסכום - סגנו

חשב עם במוסדות יחד ומשק מינהל תחום  מנהל (11)
ש"ח; 100,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

סגנו או המשרד חשב עם יחד  הדרכה תחום מנהל (12)
ש"ח; 100,000 של לסכום עד -

עם יחד מינהל  מערכות לניתוח ממונה המחלקה (13)
ש"ח; 43,000 - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

חשב יחד עם ציבור למוסדות ממונה המחלקה (14)
ש"ח; 43,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

חשב יחד עם בין–לאומיים לקשרים היחידה מנהל  (15)
ש"ח; 43,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

או המשרד חשב עם יחד להתנדבות היחידה מנהל (16)
ש"ח; 43,000 של עד לסכום - סגנו

חברתיים  בשירותים לעובדים המרכזי הספר בית מנהל  (17)
 43,000 לסכום של עד - או סגנו המשרד חשב יחד עם

ש"ח;

עד - סגנו  או עם חשב המשרד יחד המשרד דובר  (18)
ש"ח. 43,000 של לסכום

השיקום אגף (ב)

חשב עם יחד  ושיקום רווחה לשירותי האגף מנהל  (1)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

או סגנו או המשרד  חשב עם יחד נכים מעון  מנהל (2)
ש"ח. 43,000 של לסכום - עד מחוזי גזבר

המפגר לטיפול באדם אגף (ג)

חשב עם המפגר יחד באדם האגף לטיפול מנהל (1)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

חשב יחד עם במפגר לטיפול האגף של מנהל מעון (2)
של לסכום עד - מחוזי גזבר או סגנו או המשרד

ש"ח. 43,000

ואישיים חברתיים לשירותים אגף (ד)

חשב  עם יחד וחברתיים אישיים לשירותים האגף מנהל  
ש"ח. 300,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

תיקון שירותי אגף (ה)

חשב  עם יחד מנותק ונוער תיקון לשירותי האגף מנהל  (1)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

חשב יחד עם הנוער לחסות השירות של מנהל מעון (2)
 43,000 של לסכום עד מחוזי - או גזבר סגנו המשרד,

ש"ח;

או גזבר מחוזי סגנו המשרד, חשב עם מנהל מפתן יחד (3)
ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

גזבר או סגנו המשרד, חשב עם יחד מחוזי מבחן קצין (4)
ש"ח. 20,000 של לסכום עד - מחוזי
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מחוזות (ו)

עד - סגנו  או עם חשב המשרד יחד מחוז מנהל  (1)
עד  מחוזי - גזבר עם יחד 100,000 ש"ח, או של לסכום

ש"ח; 86,000 של לסכום

או סגנו המשרד, חשב עם יחד מחוזי ביטחון ממונה (2)
ש"ח; 86,000 של לסכום - עד מחוזי גזבר

חשב עם יחד מחוזי  ומשק  ארגון בינוי  מדור  מנהל (3)
 20,000 של - עד לסכום מחוזי סגנו או גזבר המשרד,

ש"ח;

גזבר סגנו או או המשרד, חשב עם יחד אמרכ"ל מחוזי (4)
ש"ח. 20,000 של לסכום עד - מחוזי

פיקוח על ממונה עם יחד לחתום רשאי כאמור מורשה כל
על עולה אינה שתמורתה עסקה לעניין וגזברויות, תקציבי

ש"ח. 86,000

- בטלות. במשרד משרה לנושאי הרשאות קדומות

(17 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"א
 (3—9 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

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

התעבורה פקודת ולפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
התעבורה2, לפקודת 26(ג) לסעיף ובהתאם התשמ"ד-11984,
יוסף השופט את ממנה המשפט העליון, אני בית נשיאת ובהסכמת
לענייני משפט השלום של בתי נשיא לסגן ,000930008 ת"ז ריבלין,
(1 באפריל  התשס"ח ב' באדר כ"ה מיום ירושלים, במחוז תעבורה

בניסן התשע"ה (31 במרס 2015). יום י"א 2008) עד

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

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

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

[נוסח בתי המשפט לחוק 84(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני המשפטים,  ובאישור שר משולב], התשמ"ד-11984,
לרשם/ראש ,025684267 ת"ז בוקר, יניב הדין עורך את בזה
החל הדרום, במחוז השלום משפט בתי של לפועל ההוצאה

(16 במרס 2008). התשס"ח ב' באדר ט' ביום

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—64 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

לענייני משפחה המשפט לבית מינוי רשם
משפחה, התשנ"ה-1995 לענייני המשפט חוק בית לפי

המשפט לענייני לחוק בית 2(ה) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני המשפטים,  ובאישור שר התשנ"ה-11995, משפחה,
משפט בתי של  לרשם ,025684267 ת"ז בוקר, יניב את בזה
ב' התשס"ח באדר ט' ביום החל הדרום, במחוז לענייני משפחה

(16 במרס 2008).

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—2666 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

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

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

השחרורים: בוועדות לחברים

הקרימינולוגיה: בתחום ניסיון בעלי

06051952 אסתר ויין-ירון, ת"ז

סוציאלית: עבודה בתחום ניסיון בעלי

009715152 ת"ז פלאי, אביבה

020303384 סלים ג'ודום, ת"ז

069753093 זלמן גורדון, ת"ז

067316323 נירה אליאב, ת"ז

006657530 צביה רשף, ת"ז

החינוך: בתחום ניסיון בעלי

003355120 ת"ז כרמי, אליהו

לשנתיים. המינוי תוקף

(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

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

על–תנאי לחוק שחרור ו–(ב) 33(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
נירה  ממנה את אני - החוק), (להלן התשס"א-12001  ממאסר,
סוציאלית, עבודה בתחום ניסיון בעלת ,067316323 ת"ז אליאב,

המיוחדות. השחרורים בוועדות לחברה

לשנתיים. המינוי תוקף

(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח
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הפסיכולוגים מועצת בהרכב שינוי על הודעה
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

לחוק (4)47 סעיף לפי לסמכותי בהתאם כי מודיע, אני
לחברה  מיניתי  החוק), - (להלן  התשל"ז-11977  הפסיכולוגים,
נציגת ,022816748 ת"ז נגר, יפעת את הפסיכולוגים במועצת

רוכברג2. יהודית של במקומה הפסיכולוגים הסתדרות

כ"ח בכסלו  יום 49 לחוק, עד סעיף לפי כאמור, המינוי תוקף
(25 בדצמבר 2008). התשס"ט

זה. תתוקן לפי הפסיכולוגים3, מועצת הרכב על הודעה

(15 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ח'
 (3—400 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.158 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.2992 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

.1018 עמ' התשס"ח, ;2992 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי
(שבח, מכירה מקרקעין מיסוי ולפי חוק התשכ"א-1961,

התשכ"ג-1963 ורכישה),

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
התשכ"ג-31963, ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק
שהם להלן, המפורטים האוצר משרד עובדי את מסמיך אני
האמורים, והחוקים הפקודה בביצוע המועסקים שומה פקידי
אותם על  עבירות מניעת  לשם חיפושים או  חקירות לערוך 
להשתמש רשאים  יהיו כך ולצורך גילוין, לשם או חיקוקים 

בסמכויות שבאותם חיקוקים:

זהות מס' ________________________השם
056077753 גיאת רחל
024140154 דהאן חפצי
059812263 דורית טרוחיו ורגס
055342976 יוכבד יוסף
027801802 ישראלי שלומית
056837529 איריס עזרא
058684564 קראוס מטי
059765271 ירון שם טוב
029089133 פזית סגל
038344826 דרי עדי
055623250 שפיאן מרים
065511131 אביאני מרי
051633048 שרעבי יצחק
079997557 אליס בן דוד
058378670 חרזי סיגלית
023965809 אברהמי רונן
051091585 צאיג יפה
047177365 עמליה עמרם
032897720 מזרחי יפה
031995020 ענבר רבקה
024222150 שפיגלר ישראלה
052642030 אהרון עסיס

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

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.130 עמ' התשנ"ט, ;156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

 31) התש"ע בטבת י"ד יום עד  זו הסמכה של תוקפה
בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (2009 בדצמבר

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—2521 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

סמכויות הענקת וצו הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי
מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק לפי התשכ"א-1961,
הפלילי הדין סדר חוק ולפי התשכ"ג-1963, ורכישה),

התשנ"ו-1996 - מעצרים), אכיפה (סמכויות

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
התשכ"ג-31963  ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק
הפלילי  הדין סדר לחוק  39 וסעיף המס), חיקוקי - (להלן
החוק),  - התשנ"ו-41966 (להלן - מעצרים), אכיפה (סמכויות
שהם להלן, המפורטים האוצר משרד עובדי את מסמיך אני
חקירות לערוך המס, חיקוקי בביצוע המועסקים שומה פקידי
לשם או המס חיקוקי על עבירות מניעת לשם חיפושים או
האמורות להשתמש בסמכויות רשאים כך יהיו ולצורך גילוין,

החוק כדלקמן: על פי וכן בסמכויות בחיקוקי המס

סמכות לעכב  67 לחוק למעט סעיף פי על עיכוב סמכויות .1
לחוק; 68 וסעיף עבירה לעבור העומד אדם

לחוק: ו–(ב) ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף פי על מעצר סמכות .2

זהות מס' ________________________השם
033202730 שפירא איתן
064507304 בס שמואל

 31) התש"ע בטבת י"ד יום עד  זו הסמכה של תוקפה
בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (2009 בדצמבר

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

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

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;358 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

הסמכת נותן אישור
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

עסקים, רישוי לחוק 6(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
תחנת  מפקד את אני מסמיך החוק), - (להלן התשכ"ח-11968 
החוק לעניין אישור לפי לנותן משטרת ישראל, שמש של בית
רישוי, טעון עסק לגבי זמני להיתר  או לרישיון אישור מתן

של התחנה. בתחומי האחריות

(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז
 (3—2495 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.204 עמ' התשכ"ח, 1  ס"ח
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הרשות למועצת ראש יושבת מינוי על הודעה
בדרכים לבטיחות הלאומית

שעה), בדרכים (הוראת לבטיחות הרשות הלאומית חוק לפי
התשס"ו-2006

לחוק 13(א) סעיף לפי כי בתוקף סמכותי  בזה מודיע  אני
התשס"ו- (הוראת שעה), בדרכים הלאומית לבטיחות הרשות
ת"ז פתיר, זיוה את מיניתי הממשלה, ראש ובאישור ,12006
ראש ליושבת הציבור2, נציגי  מקרב  מועצה  חברת  ,65048662

המועצה.

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—3667 (חמ

שאול מופז  
בדרכים הבטיחות התחבורה שר __________

.374 עמ' התשס"ו, 1  ס"ח

.2356 עמ' התשס"ח, ;934 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא מינוי
ובניה לתכנון הארצית במועצה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק ו–48א(א) 2(ב)(2) סעיפים לפי סמכויותי בתוקף
סולר, שחר את  ממנה  אני התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
הארצית לתכנון במועצה נציגי לממלא מקום ,029020120 ת"ז
להגנת במשרד בתפקידו משמש המתמנה עוד כל ולבניה,

הסביבה.

(12 ביוני 2007), התשס"ז בסיוון כ"ו מיום הקודם המינוי
בטל. - 3344 עמ' התשס"ז, ,5685 הפרסומים בילקוט שפורסם

(22 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ב
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

הקבלנים רשם מינוי
לעבודות הנדסה בנאיות, חוק רישום קבלנים  לפי

התשכ"ט-1969

קבלנים רישום לחוק 3(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הממשלה ובאישור בנאיות, התשכ"ט-11969, לעבודות הנדסה
התשי"ט-21959, (מינויים), המדינה  שירות לחוק 23 סעיף לפי
פנקס את שינהל לרשם ,013387527 ת"ז סיגל, רוני את ממנה אני

הנדסה בנאיות. הקבלנים לעבודות

(13 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ו'
 (3—485 (חמ

בוים זאב  
והשיכון הבינוי שר __________

.218 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.86 עמ' התשי"ט, 2  ס"ח

טלוויזיה מקלט בעד החזקת אגרה בדבר הודעה
השידור, התשכ"ה-1965 חוק רשות לפי

השידור, רשות לחוק 28א(ד) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לתקנות   3 לתקנה  ובהתאם  החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965 

טלוויזיה), התשמ"א- מקלט החזקת בעד (אגרה רשות השידור
כי - מודיע 21981, אני

הכספים טלוויזיה לשנת מקלט החזקת האגרה בעד סכום (1)
שקלים חדשים; 360 הוא ,2008

בתשלומים או אחד בתשלום לשלם ניתן האגרה את (2)
להלן כמפורט ובסכומים בטור א' להלן כמפורט במועדים
(להלן המחירים לצרכן מדד עלה אם והם ישתנו ב', בטור
שפורסם המדד  לעומת להלן, ג' בטור כמפורט המדד)  -
בהתאם הכל המדד, עליית בשיעור ,2007 דצמבר בחודש

התשלום: לדרך

א' טור
התשלום מועד

ב' טור
הסכום

בשקלים
חדשים

ג' טור
החדש המדד

שפורסם
בחודש

מראש אחד תשלום (1)
א' באדר כ"ב יום עד

בפברואר   28) התשס"ח
(2008

360

תשלום בשני שיעורים: (2)

התשס"ח בטבת כ"ג
     (1 בינואר 2008)

180

התשס"ח בסיוון כ"ח
     (1 ביולי 2008)

1802008 יוני

בארבעה תשלום (3)
באמצעות שיעורים

הוראת קבע לבנק:

התשס"ח בטבת כ"ג
     (1 בינואר 2008)

90      

התשס"ח כ"ד באדר א'
     (1 במרס 2008)

90

התשס"ח בתמוז כ"ט
     (1 באוגוסט 2008)

902008 יוני

התשס"ט באלול א'
     (1 בספטמבר 2008)

902008 יוני

אגרה תשלום בעד (4)
הבראה, לבתי מוקטנת
אבות, חולים, בתי בתי

קשישים, מועדוני
מועדוני נוער, אכסניות

צה"ל, בתי מלון:

ביום אחד בתשלום (א)
התשס"ח בטבת כ"ג

(1 בינואר 2008)

180

שיעורים בשני (ב)
הוראת באמצעות

לבנק: קבע

__________
.414 עמ' התשס"ג, ;106 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

__________
.749 עמ' התשס"ה, ;447 עמ' התשמ"א, 2 ק"ת
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א' טור
התשלום מועד

ב' טור
הסכום

בשקלים
חדשים

ג' טור
החדש המדד

שפורסם
בחודש

התשס"ח בשבט  כ"ה
(1 בפברואר 2008)

90

א' התשס"ח באדר כ"ה  
         (2 במרס 2008)

90

(20 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ד
 (3-313 (חמ

הרצוג יצחק  
ביצוע על הממונה השר

                                         חוק רשות השידור

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

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
לידיעת  שהובאה לאחר כי החוק), - (להלן התשנ"ה-11994 
השר) הערכת גורמי הביטחון כי השר לביטחון הפנים (להלן -
שלהלן בצו המפורטים ושלוחותיו מוסדותיו האוס, האוריינט
או מטעמה פועלים  או הפלסטינית הרשות של נציגות  הם
בסעיף כנדרש בכתב היתר לפעילותם ניתן לא אשר בחסותה,
ביולי   30) התשס"ז באב ט"ו ביום השר הוציא לחוק, 3(א)
3(ב) לחוק, המורה על הארכת תוקפם של סעיף לפי צו (2007

באוגוסט   9 בתאריכים החוק פי על  השר  שהוציא הצווים
מתאריכים  בצווים הוארך 2002 ושתוקפם ו–4 בפברואר  2001
ביולי   24 ,2003 בינואר   23 ,2002 באוגוסט   5 ,2002 4 בפברואר 
 27 ,2005 בינואר   30 ,2004 ביולי   21 ,2004 בפברואר   1 ,2003
בצו מיום 19 בפברואר  26 בינואר 2006 (אשר תוקן ,2005 ביולי
הארכת על והמורה ,2007 בינואר  ו–21  2006 ביולי   31 ,(2006
16 בפברואר  בתאריך פי החוק על השר הצו שהוציא של תוקפו
 1 ,2003 באוגוסט   7 מתאריכים  בצווים הוארך ושתוקפו  2003
27 ביולי 2005, 30 בינואר 2005, 21 ביולי 2004, ,2004 בפברואר
 31 ,2006 בפברואר   19 מיום בצו  תוקן אשר  ,2006 בינואר   26
בהתייחס לכל אחד מהמוסדות ו–21 בינואר 2007, 2006 ביולי
שישה נוספת של בצו האמור, לתקופה והמשרדים המפורטים

5 באוגוסט 2007. ביום החל חודשים

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—234 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

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

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

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים

לידיעת  שהובאה לאחר כי החוק), - (להלן התשנ"ה-11994 
השר) הערכת גורמי הביטחון כי השר לביטחון הפנים (להלן -
שלהלן בצו המפורטים ושלוחותיו מוסדותיו האוס, האוריינט
או מטעמה פועלים  או הפלסטינית הרשות של נציגות  הם
בסעיף כנדרש בכתב היתר לפעילותם ניתן לא אשר בחסותה,

(3 בפברואר  התשס"ח בשבט כ"ז ביום השר הוציא לחוק, 3(א)
3(ב) לחוק, המורה על הארכת תוקפם של צו לפי סעיף (2008

באוגוסט   9 בתאריכים החוק פי על  השר  שהוציא הצווים
מתאריכים  בצווים הוארך 2002 ושתוקפם ו–4 בפברואר  2001
ביולי   24 ,2003 בינואר   23 ,2002 באוגוסט   5 ,2002 4 בפברואר 
27 ביולי  30 בינואר 2005, 21 ביולי 2004, 1 בפברואר 2004, ,2003
19 בפברואר 2006), מיום בצו תוקן (אשר 26 בינואר 2006, ,2005
על והמורה ,2007 ביולי  ו–30  2007 בינואר   21 ,2006 ביולי   31
 16 בתאריך החוק פי השר על הצו שהוציא של תוקפו הארכת
מתאריכים 7 באוגוסט  בצווים הוארך 2003 ושתוקפו בפברואר
27 ביולי  30 בינואר 2005, 21 ביולי 2004, 1 בפברואר 2004, ,2003
19 בפברואר 2006, בצו מיום אשר תוקן 26 בינואר 2006, ,2005
לכל בהתייחס ו–30 ביולי 2007, 21 בינואר 2007 31 ביולי 2006,
לתקופה האמור, בצו המפורטים והמשרדים מהמוסדות אחד

5 בפברואר 2008. החל ביום חודשים שישה נוספת של

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—234 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף לפי מודיע  אני
להלן: לרשומים המדידה במקצוע לעסוק רישיון

מס'
זהותהשםהרישיון הרישיוןמס' מתן תאריך

ח'שאן1270 התשס"ח036057701חסיב בטבת ז'
(16 בדצמבר 2007)

טבאג'א1271 בסאם
ג'מיל

התשס"ח052980414 בטבת ז'
(16 בדצמבר 2007)

התשס"ח027875939ערן סגל1272 בטבת ז'
(16 בדצמבר 2007)

(25 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ט
  (3―257 (חמ

                                   חיים סרברו
למיפוי ישראל מנהל המרכז

__________
.1368 ב', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף לפי מודיע  אני
להלן: לרשומים המדידה במקצוע לעסוק רישיון

__________
.1368 ב', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

__________
.40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח



26.3.2008 התשס"ח, ב' באדר י"ט ,5789 הפרסומים ילקוט 2514

מס'
זהותהשםהרישיון הרישיוןמס' מתן תאריך

אבראהים1273
טאטור

התשס"ח039116637 בטבת י"ח
(27 בדצמבר 2007)

התשס"ח037300316סלמאן שעלאן1274 בטבת י"ח
(27 בדצמבר 2007)

(25 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ט
  (3―257 (חמ

                                   חיים סרברו
למיפוי ישראל מנהל המרכז

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף לפי מודיע  אני
להלן: לרשומים המדידה במקצוע לעסוק רישיון

מס'
זהותהשםהרישיון הרישיוןמס' מתן תאריך

שרארי1275 התשס"ח040383218וליד בשבט כ"ב
(29 בינואר 2008)

גנטוס1276 התשס"ח039058847אימן בשבט כ"ב
(29 בינואר 2008)

(25 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ט
  (3―257 (חמ

                                   חיים סרברו
למיפוי ישראל מנהל המרכז

__________
.1368 ב', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
דובב במושב ומצויה הואיל נגועים אזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת

ברדיוס הנמצא אחר מקום וכל ברעם קיבוץ דובב, מושב
דובב. ממושב קילומטרים 3 של

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
ספסופה הואיל ומצויה במושב להלן אזורים נגועים המפורטים

הניוקסל: מחלת

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

מקום וכל ציבעון נחל קיבוץ מירון, מושב ספסופה, מושב
ספסופה. ממושב קילומטרים 3 ברדיוס של אחר הנמצא

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

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

קדרים. קיבוץ .1

קדרים. מקיבוץ ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1790 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

והטלפיים הפה במחלת נגוע אזור על הכרזה ביטול
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

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

והטלפיים. הפה במחלות נגוע

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1982 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

חברה השעיית 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
התשס"ח בטבת י' ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת של הארצי
עורכת על להטיל החליט ,51/07 בד"א בתיק (19 בדצמבר 2007)
של עונש ,19207 מס' רישיון ,029294295 הדין אושרת נחום, ת"ז
חודשים. 9 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת מיום י' ההשעיה תוקף
(18 בספטמבר 2008). התשס"ח באלול י"ח יום עד

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 20) התשס"ח א' באדר י"ד בשבתו ביום הדין, עורכי לשכת של
השעייתו  ביטול  על  הורה  16/06 בד"מ בתיק (2008 בפברואר
.5125 מס' רישיון ,4111548 ת"ז של עורך הדין מאיר זיו, הזמנית

(21 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח ט"ו
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

מן הלשכה חבר הוצאת הודעה בדבר
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 ,51/07 ,32/07 בד"מ בתיקי (2008 בינואר   6) התשס"ח
מס' רישיון ,59558940 ת"ז אבדאח, סלאח הדין עורך על להטיל
הזמנית מתחילת השעייתו הלשכה הוצאה מן של עונש ,26769

(6 בינואר 2008). כ"ח בטבת התשס"ח ביום

(18 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ב
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

מקומיות ברשויות מפקחת מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

 5 סעיף מכוח שניתן צו לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני
עירית את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק
העיריה), - (להלן נתיבות עיריית עובדת ,058487844 רתם, ת"ז
המינהליות העבירות לעניין תפקידה למילוי הכשרה שקיבלה
כלבת (קנס מינהלי - המינהליות המנויות בתקנות העבירות
העיריה. בתחום למפקחת התשס"ז-22007, כלבים), על ופיקוח

(27 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח כ"א
 (3—1923 (חמ

זוהר יחיאל  
נתיבות עיריית ראש __________

.1018 עמ' התשס"ח, י"פ ;31 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת

מקומיות ברשויות מפקח מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

 5 סעיף מכוח שניתן צו לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני
כרמי  את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק

גזר (להלן האזורית עובד המועצה ,055489934 ת"ז הרשקוביץ,
העבירות לעניין הכשרה למילוי תפקידו שקיבל המועצה), -
(קנס המינהליות העבירות בתקנות המנויות המינהליות
למפקח התשס"ז-22007, כלבים), על ופיקוח כלבת - מינהלי

המועצה. בתחום

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—1923 (חמ

וייס פטר  
גזר המועצה האזורית ראש __________

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת

ערר מקום לחברי ועדת על מינוי ממלאי 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

 57 מס' המליאה בישיבת יבנה גן  המקומית המועצה מינתה
מקום ממלאי (2007 בדצמבר   5) התשס"ח בכסלו  כ"ה  מיום

כמפורט להלן: אמור, החוק לעניין ערר לחברי ועדת

אהוד שטיין של היושב ראש צביקה מדילנסקי לממלא מקומו

אפרים משה של החבר לממלא מקומו אבי פריד

צמח כהן יאיר החבר של מקומו לממלאי נצר ועמוס משה חיון

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—265 (חמ

אהרון דרור  
גן יבנה המקומית ראש המועצה __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.232 עמ' התשס"ו, י"פ ;1876 עמ' התשס"ד, 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
ועדת ,5/2008 מס' בישיבתה זמר  המקומית המועצה  מינתה

להלן: כמפורט חברים, 3 בהרכב של החוק האמור ערר לעניין

ראש יושב - 021464839 ת"ז נימר גאנם, מוחמד

חבר - 053785614 זידאן, ת"ז סלים אחמד

חבר. - 055153415 ת"ז חרזאללה, סעדי רושרש

(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז
 (3—265 (חמ

דרויש סמיר  
זמר המועצה המקומית ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח __________
.1018 עמ' התשס"ח, י"פ ;31 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח
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קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

 29.2.2008 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17005/2008

.224.1.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת .1
שלוש הערים למעט המקומי מרכז השלטון .2

הגדולות,
ובמכללות. בסמינרים יסודיים העל המורים ארגון

מדינת ישראל4.

המורים5. כלל

שכר לתקופה6. שחיקת בוררות בגין
31/12/01-1/1/99 

.714.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 24.1.2008

.17006/2008

.224.1.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת .1
הרשויות כל ובשם המקומי השלטון מרכז .2

למעט שלוש הערים הגדולות, המקומיות 
יסודיים המורים בבתי הספר העל ארגון

ובמכללות. בסמינרים
מדינת ישראל4.
המורים5. כלל
מוסכמת6. רפורמה ישום תחילת
.714.2.2008
.831.12.2009 - 24.1.2008

29.2.2008 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

.136/2008

.231.12.2007

בע"מ,3. מזון ישראל יונילוור
חיפה מרחב החדשה הסתדרות

מזון.4. תעשיית

העובדים5. כלל

ותק6. תוספת

.713.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.12.2007

.137/2008

.21.11.2007

בע"מ,3. השקעות אסם
תקווה. פתח מרחב החדשה הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

ובני ברק6. פתח תקווה מאתר בגין מעבר תנאי עבודה
לשוהם

.76.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 1.11.2007

.138/2008
228.1.2008
בע"מ,3. ITE וציוד טרקטורים

החשמל המתכת עובדי / החדשה הסתדרות
והאלקטרוניקה

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

הסכם6. תוקף הארכת

.75.2.2008

.830.4.2008 - 31.1.2008

.139/2008

.212.9.2007

חברה3. הרכב בע"מ החדש הנמל - קואופרטיב
בע"מ מטענים להובלת חברה נח גל בע"מ להובלה

סיקול בע"מ,
חיפה מרחב / החדשה הסתדרות

יבשתית4. הובלה

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 12.9.2007

140/2008
.222.1.2008
בע"מ,3. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
בנקאות4.
העובדים5. כלל
ליסינג תפעולי6.
.75.2.2008
לתקופה בלתי מסויימת8. 22.1.2008

.141/2008

.230.12.2007

ישראל,3. מדינת בשם ישראל ממשלת
החדשה. הסתדרות

ציבוריים4. מעסיקים

עובדי בתי המשפט5.

מיחשוב6. מערכות באמצעות לעבודה הדרגתי מעבר
עבודה. ותנאי
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.714.2.2008

.831.12.2011 - 30.12.2007

.142/2008
. 224.1.2008
ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת .1

שלוש הערים למעט המקומי מרכז השלטון .2
הגדולות,

ובמכללות. בסמינרים יסודיים העל המורים ארגון
מדינת ישראל4.
המורים5. כלל
שכר לתקופה6. שחיקת בוררות בגין

31/12/01-1/1/99 
.714.2.2008
לתקופה בלתי מסויימת8. 24.1.2008

.143/2008

.224.1.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת .1
הרשויות כל ובשם המקומי השלטון מרכז .2

למעט שלוש הערים הגדולות, המקומיות 
בסמינרים העל יסודיים בבתי הספר המורים ארגון

ובמכללות.
מדינת ישראל4.
המורים5. כלל
מוסכמת6. רפורמה יישום תחילת
.714.2.2008
.831.12.2009 - 24.1.2008

.144/2008

.220.12.2007

בע"מ,3. אבן וסיד תעשיות
החדשה. הסתדרות

בניה.4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 20.12.2007

.145/2008

.231.12.2007

בע"מ,3. ישראליים מלט מפעלי נשר
חיפה. מרחב / החדשה הסתדרות

בניה.4.

א'5. בנספח כאמור

עבודה6. העסקה ותנאי סיום סיום

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.12.2007

.146/2008

.231.12.2008

התעופה,3. שדות רשות
החדשה. הסתדרות

אווירית4. הובלה

.51 עובד

עבודה6. תנאי

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.12.2007

.147/2008

.223.1.2008

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

בנקאות4.

.558+225

לניסיון6. זמניים עובדים

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 23.1.2008

.148/2008

.226.12.2007

בע"מ,3. דיסקונט בנק
החדשה. הסתדרות

בנקאות4.

עובדי ב.ד.ל5.

בע"מ6. ב.ד.ל של עובדי תגמולים קופות

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.12.2007

.149/2008

.220.9.2007

בירושלים3. העברית האוניברסיטה .1
פנסיה קרנות לניהול חברה עתודות - מיטבים .2

בע"מ,
סגל הדוקטורנטים ארגון .1

הוראה, עוזרי ארגון .2
בע"מ (1987) לביטוח סוכנות תמורה

חינוך4.

הוראה5. ועוזרי דוקטורנטים

תגמולים6. קופת

.77.1.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 20.9.2007

.150/2008

.23.12.2007

המנהל,3. הוועד הלאומית העובדים הסתדרות
מקצועי. לאיגוד האגף

ארגון4.

העובדים5. כלל

ביטול תוספת פיצול6.

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 3.12.2007

.151/2008

.216.1.2008

(קפקו),3. שטראוס עלית לוד מפעל
לוד פועלי / מועצת החדשה הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.717.2.2008

.831.3.2010 - 16.1.2008
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.152/2008

.227.12.2007

בע"מ,3. כבלים סינרג'י
שאן. בית פועלי מועצת

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

כבלים בע"מ6. סופריור מחברת החברה שינוי שם
בע"מ. כבלים לסינרג'י

.73.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 27.12.2007

.153/2008

.24.2.2008

אנרקו אנטרפרייז בע"מ,3.
החדשה. הסתדרות

חשמליים.4. מנועים תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.717.2.2008

.831.3.2009 - 1.4.2007

.154/2008

.229.1.2008

בע"מ,3. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק
החדשה. הסתדרות

בנקאות4.

מוח"ים5.

ותנאי עבודה6. מבחוץ קליטת מנהלים

.720.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 29.1.2008

.155/2008

.219.12.2007

המכללה 3. של מיסודה טכנולוגיה להוראת 1) מכללה
ע"ר 58-034211-1 למינהל  

המכללה לחינוך הקיבוצים, עמותת סמינר (2
ואמנות, טכנולוגיה

החדשה העובדים הסתדרות
חינוך4.
המנהליים5. העובדים כלל
עבודה6. תנאי
.718.2.2008
לתקופה בלתי מסויימת8. 19.12.2007

.156/2008

.231.12.2007

עיריית תל אביב,3.
הסתדרות המעו"ף.

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

עקרונות6. מסמך

.76.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.12.2007

.157/2008

.26.2.2008

בע"מ,3. (1986) שמונה קרית מרחבית מאפייה
עליון גליל / החדשה הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

שכר6. תוספת

.718.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 6.2.2008

.158/2008

.225.11.2007

בע"מ,3. ישראלי ערבי בנק
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

להסכם5. בנספח כאמור עובדים 18

העסקה זמנית6.

.720.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 25.12.2007

.159/2008

.225.12.2007

הרטמן מאי בע"מ,3.
נתניה מקצועי אגוד כללית הסתדרות

נייר4. תעשיית

עובדים5. 16

.630.6.2000 מיום להסכם נספח

.720.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 25.12.2007

.160/2008

.231.1.2008

ההסתדרות3. עובדי של המרכזית גמלאות קרן .1
מיוחד) (בניהול בע"מ

המעו"ף, החדשה / הסתדרות הסתדרות .2
קמ"ג. עובדי ועד

גמל4. קופות

בקג"מ5. העובדים כלל

עבודה6. תנאי

.720.2.2008

.831.12.2011 - 31.1.2008

.161/2008

.225.2.2008

בע"מ,3. ITE וציוד טרקטורים
המתכת עובדי הסתדרות / החדשה הסתדרות

והאלקטרוניקה החשמל
מכוניות4. תעשיית
העובדים5. כלל
קיבוצי6. הסכם תוקף הארכת
.726.2.2008
.831.5.2008 - 25.2.2008

.162/2008

.229.1.2008

בע"מ,3. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק
/ הסתדרות המעו"ף. הסתדרות החדשה

בנקאות4.

מנהלים5.
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שלב)6. (הסכם מנהלים קליטת

.725.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 29.1.2008

.163/2008

.220.12.2007

ישראל,3. בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.725.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 20.12.2007

.164/2008

.26.2.2008

התפוצות,3. בית
יפו מרחב ת"א / הסתדרות החדשה

המעו"ף הסתדרות
האקדמאים הסתדרות

חינוך4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.725.2.2008

.86.2.2013 - 6.2.2008

.165/2008

.218.1.2008

בישראל,3. להשכלה גבוהה המוסדות
להשכלה במוסדות הבכיר האקדמי הסגל ארגוני

בישראל גבוהה
חינוך4.
הבכיר5. הסגל כלל
שכר6. תנאי
.725.2.2008
לתקופה בלתי מסויימת8. 18.1.2008

.166/2008

.218.2.2008

בע"מ,3. טכסטיל תעשיות כיתן
עילית. נצרת צפוני עמקים מרחב החדשה הסתדרות

טכסטיל.4. תעשיית

כאמור5. עילית במתפרת החברה בנצרת העובדים כלל
להסכם. א' בנספח

העבודה6. המפעל ותנאי סיום סגירת

.724.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 18.2.2008

.167/2008

.24.2.2008

פולגת ג'ינס בע"מ,3.
האזורית הפועלים מועצת / החדשה הסתדרות

גת קרית
תעשיית טכסטיל4.
א' להסכם5. כאמור בנספח
גת.6. בקרית המפעל סגירת עקב פרישה תנאי

.724.2.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 4.2.2008

.168/2008

.231.7.2007

השקייה אגש"ח,3. דן ג'ין נען
שפלה מרחב / החדשה הסתדרות

מתכת.4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.71.1.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 31.7.2007

(2 במרס 2008)  באדר א' התשס"ח כ"ה

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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ירושלים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/4622ג". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
,Y218.950 קואורדינטות האוניברסיטה העברית, רם, גבעת

 16 ,15 חלקות  ארעי, (בהסדר),  30540 גוש ;X631.700
.8 ,3 מגרשים תכנית 4622; 30335 לפי ישן בשלמותן, גוש

פירוט  לפי הקרקע ייעודי  במערך שינוי א)  התכנית: מטרת  
התרת משטח לבניין ציבורי, למבנים ומוסדות ציבור; ב) זה:
מק/4622ב, תכנית לפי 8 למגרש 3 ממגרש בניה שטחי העברת
המאושרים המרביים  הבניה שטחי  כל סך את לשנות  בלי
בבניינים בניה לתוספת בינוי קביעת ג) יחד; אלו במגרשים
הבינוי; לנספח בהתאם השחיה ובריכת מדע שוחר נוער של
ביצוע שלבי קביעת ה) כאמור; לבניה בניין קווי קביעת ד)
בינוי הוראות קביעת ו)  כאמור; הבניה,  תוספות להקמת

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

מק/11256". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

ג'בל  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.X628.450 ,Y223.250 קואורדינטות מוכבר,

שינוי  ללא מאושרים בניין בקווי שינוי א) התכנית: מטרת  
ייעודי במערך  שינוי ב) בשטח; מאושרות בניה בזכויות 

שינוי  ג) א'; 6 למגורים מגורים מאזור זה: פירוט לפי הקרקע
ד) מאושרות; בניה בזכויות שינוי ללא מאושרים בניין בקווי
קביעת כאמור; ה) הבניה תוספות להקמת שלב ביצוע קביעת
ו) בשטח; בניה היתר למתן  תנאים וקביעת  בינוי הוראות

להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת
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מק/11314א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
חלקה  (מוסדר), גוש 30099  - 26 בלוי הרב רח' סנהדריה,

בשלמותה. 142

על  יעלה לא יח"ד של כל שטחה הרחבת יח"ד, התכנית: מטרת  
מאזור  זה: פירוט הקרקע לפי במערך ייעודי שינוי א)  120 מ"ר;
לשם  בניה לתוספות בינוי קביעת ב) ב'; 2 למגורים מגורים
כל של הכולל ששטחה ובלבד הבניין קומות בכל יח"ד הרחבת

הבינוי  לנספח בהתאם הכל 120 מ"ר, על יעלה לא דיור יחידת
הבניין הקיים מעל קומה לתוספת בינוי קביעת ולקיים בשטח;
שמתחתיה, בקומה  הקיימות הדיור יחידות הרחבת  לשם
על יעלה לא דיור  יחידת כל של הכולל ששטחה   ובלבד
קביעת  ג) בשטח; ולקיים הבינוי לנספח בהתאם 120 מ"ר,
בשטח הבניה שטחי הגדלת  ד) כאמור; לבניה  בניין קווי

שטחים  מ"ר  3,522.34 (מתוכם  מ"ר ל–3,766.42  וקביעתם
מספר  הגדלת ה) שירות); שטחי מ"ר ו–244.08  עיקריים
ו) קביעת  המקלט; קומת ל–5 קומות מעל קומות מ–4 קומות
קביעת ז) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות

מק/12396". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

ראס  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,630/950 -  X קואורדינטות סווי, אבו טלעת עמוד,  אל 

.223/450 - Y

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת   
מאושרים  ב) שינוי בקווי בניין למגורים א; 5 מיוחד מגורים
קביעת ג) ;2668 בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי ללא
וקביעת בינוי הוראות קביעת ד) כאמור; לבניה, ביצוע שלבי
גדר בגין הוראות קביעת ה) בשטח; בניה היתר למתן תנאים

להריסה.

מק/12464". מס' מיתאר מקומית "תכנית (5)

עיר  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,216.720 - מזרח מערב קואורדינטות ,7 הסייפן רח' גנים,
(מוסדר),   30438 גוש ;629.200 - צפון דרום קואורדינטות

בשלמותה. 80 חלקה

הבניה  בשטח שינוי ללא בניין קווי שינוי התכנית: מטרת  
פירוט לפי הקרקע שינוי במערך ייעודי א) בשטח; המאושרים
בקווי בניין  א'; ב) שינוי 5 מיוחד למגורים מגורים מאזור זה:
לנספח בהתאם בשטח מאושרות  בניה בזכויות  שינוי בלא
כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג) בשטח; ולקיים הבינוי
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת  ד)
בניה היתר למתן תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת ה)

מבנה/גדר/להריסה. הוראות בגין קביעת ו) בשטח;

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/3593ב". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

תל  שכ' ירושלים,  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
ח"ח 270. גוש 30080 מוסדר, - 23 ארזה, רח' עלי הכהן

פירוט  לפי בניה לתוספות בינוי קביעת א) התכנית: מטרת  
9.00+ לשם  ,+3.00 מפלסים בניה בקומות לתוספות (1 זה:
כי בזאת מודגש (2 הרחבות הדיור ובהתאם לקיים בשטח;

קביעת  ב) 120 מ"ר; עולה על לא דיור יחידת כל שטח של
הבניה וקביעתם שטחי ג) הגדלת כאמור; בניין לבניה, קו

עיקריים  שטחים מ"ר  2,558.77 (מתוכם  מ"ר  ל–3,395.79 
להקמת  ביצוע קביעת שלבי שירות); ד) שטחי ו–837.02 מ"ר
וקביעת קביעת הוראות בינוי הבניה, כאמור; ה) תוספות

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4308 עמ' התשס"ז, ,5715

לתכנית שינוי מק/11597", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (2)
2302א.

אום  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 625.850-625.800 רוחב קואורדינטות  שבין השטח טובא, 

.222.225-222.175 אורך קואורדינטות לבין

בזכויות  שינוי ללא בניין קווי שינוי א) התכנית: מטרת  
תנאים בינוי וקביעת הוראות קביעת מאושרות; ב) בניה
ההוראות חלות זו תכנית על בשטח. בניה היתר למתן
(לרבות לירושלים,  המקומית המיתאר בתכנית הכלולות 
של במקרה 2302א, שבתכנית ההוראות וכן השינויים),

מק/11597. הוראות תכנית יחולו בין ההוראות סתירה

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1183 עמ' התשס"ז, ,5616

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות האמורה התכניות
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה ירושלים

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי בש/מק/77טז", מס'  "תכנית  מופקדת שמש בית  ולבניה 

בש/77. לתכנית

גבעת שכ' בית שמש, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,197.890 רוחב קואורדינטות שבין השטח ,5 הערמון רח' סביון,

.200 חלקה ,5217 גוש ;627.775 אורך קואורדינטות לבין

צדדי. בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
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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 
רמת ,10 שורק נחל רח' שמש, בית ולבניה לתכנון המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900777 טל' שמש, בית
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה

.02-6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן
ג'קי אדרי  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
שמש לתכנון ולבניה בית

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רח' תא/מק/3315", מס'  "תכנית הפקדת בדבר  התשכ"ה-1965,
 1357 ,50 ,C-D תכניות 1 לשנת 2003 של מס' שינוי ,10 צירלסון

שינוייהן. על

 10 צירלסון רח' אביב, בתכנית ומקומם: תל הכלולים השטחים
.97 חלקה ,6107 גוש -

לפי הבניין  תפקוד המשך את לאפשר התכנית: מטרת 
הבניין קווי שינוי ידי: על ציבורי, כמבנה הייחודיים צרכיו
בפועל, הקיים הבניין לקונטור  בהתאם בניין  לקווי הקיימים,
לקו  מ–4 מ' הדרומית הצדדי, בחזית הבניין א) קו זה: פירוט לפי
בניין 0 מ',  לקו מ–6 מ' האחורי הבניין קו ב) מ'; 0.4 צדדי בנייין

פרגולה. למטרת בלבד, הקרקע בקומת

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

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

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

יוסף, הדר שכ' ,85 ורשה קהילת תא/מק/3786", מס' "תכנית (1)
תכניות  2007 של 1 לשנת  מס' שינוי ,(2) שינויים לתב"ע

ו–2204א. 2204

הדר  שכ' אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.356 חלקה גוש 6636, - 85 קהילת ורשה יוסף, רח'

לפרוייקט  בניה וזכויות הוראות קביעת התכנית: מטרת  
85 כדלקמן:   פינוי בינוי בבית מגורים ברח' קהילת ורשה
על יעלה לא  יח"ד כל שסך כך דיור, יחידות תוספת  א)

של 16% אותם  בשיעור זכויות בניה תוספת  ב) 23 יח"ד;
של תוספת ג) ;(191% הכל (סך  בהקלה  לבקש היה   ניתן 

הכל 7 קומות  (סך בהקלה לבקש היה ניתן אותם 2 קומות
יציאות חדרי אפשרות לאיחוד ד) מתן כניסה); קומת מעל

דירות נפרדות  או ג1 ליצירת דירה לפי תכנית מיתאר לגג
בינוי ו) קביעת הוראות בניין; ה) שינוי בקווי הגג; בקומת

ופיתוח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.380 עמ' התשס"ז, ,5732

צפון, אלון יגאל רח' הרחבת תא/מק/2657ב", מס' "תכנית (2)
1 לשנת  מס' שינוי תכנית 1205, 5 לשנת 2000 של מס' שינוי

קיי. ותכנית תכניות 618, 2000 של

יגאל  רח' אביב, תל  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים  
,59 ,50 ח"ח ,7105 - גוש נחל לערבי השלום דרך  אלון בין
,326 ,320 ,299 ,246 ,188 ,149 חלקות ,7110 גוש ;77-75
,162 ,140 ,139 ,127 ,71 ,69 ,37 ,25-23 ,14 ,10 ,2 ח"ח ,329
גוש ;328 ,301 ,300 ,283-265 ,185 ,182 ,173 ,165 ,163
,357 ,315 ,313 ,296 ,255 ,220 ,84 ,26 ,19 ,3 חלקות ,7093
,168 ,45 ,44 ,23 ,22 ,20 ,18 ,17 ח"ח ,527 ,472 ,450 ,388, 362 
;530 ,526 ,398 ,387 ,365 ,364 ,358 ,314 ,312 ,215 ,214 ,176-174 

.102 ,100 ,13-11 ,6 ,3-1 ח"ח ,103 חלקה ,7094 גוש

דרך שבין בקטע אלון יגאל רח' הרחבת התכנית: 1) מטרת  
מרבי של  לרוחב מ' עד מ–20  נחל ערבי רח' לבין  השלום
לשנות באזור; 2) הרכב הסדרת תנועת כלי לצורך 31 מ',

שינוייה. על קיי מפורטת תכנית את לכך בהתאם

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3553 עמ' התשס"ב, ,5100

ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאות האמורות התכניות
בימים לעיין בהן רשאי מעוניין אביב, וכל תל ,68 גוריון בן שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר דורון  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל-אביב-יפו 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/1095", מס' "תכנית  מופקדת אביב תל מחוז  ולבניה

מאא/100. לתכנית שינוי

אזור יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
המשך המהווה חדש, דרומי תעשיה אזור הצפוני, התעשיה

.64 חלקה ,6226 גוש - נתניהו יוני התעשיה לאזור

(מערבי) הקדמי הבניין מקו קטע שינוי התכנית: מטרת
הגדלת  לצורך מ' ל–1.5  מ' מ–5 היוצרים לרח' הקרקע בקומת

נכים. ומעלון שומר עמדת שיכלול לובי

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  חודשיים בתוך  התנגדות להגיש  רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
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סעדון אליהו שד' יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון המקומית
המחוזית לוועדה ועותק ,03-5388108 טל' יהודה, אור ,122
בו כל בניין ,1 העם אחד רח' אביב, תל  מחוז  ולבניה לתכנון

שלום, תל אביב.

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

מסתמכת. היא שעליהן
דוטן שלומית  

המקומית הוועדה ראש יושבת
יהודה-אזור ולבניה אור לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני ולבניה
בב/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
ולתכניות בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי ,"3061

בב/105/ס/2. בב/105/ד/2, מקומיות מיתאר

רח' החייל ברק, בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.322 חלקה גוש 6195, - 15 אברהם בני

המותרות  ל–11 יח"ד מעל אחת יח"ד תוספת התכנית: מטרת
תוספת  ללא במגרש, 12 יח"ד הכל סך מאושרות), הקלות (כולל

עיקריים. שטחים

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גבעתיים ולבניה
גב/מק/525", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל  מחוז

גב/2002. מיתאר לתכנית שינוי

,6156 גוש ומקומם: גבעתיים - השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 346 חלקה

שינוי א) ידי: במרתף, על התרת שינויים התכנית: מטרת
2.84 מ'  של לגובה עד והבלטתו הקדמי הקו עד המרתף בליטת
שחרור  ופתח לחניה כניסה פתח והתרת המותרים, 0.8 מ' במקום
יהיה הרצפה שגובה כך הקובעת, הכניסה מפלס שינוי ב) עשן;
במרווח  הסופיים הקרקע פני ממפלס במקום 0.8 מ' 2.84 מ' עד

הרחוב. ממפלס מ' ו–1.2 הקדמי

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
ימציא המתנגד .53299 גבעתיים שינקין 2, רח' ולבניה גבעתיים,
לתכנון ולבניה המחוזית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את
אביב תל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית אביב, תל מחוז

.67012

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

מסתמכת. היא שעליהן

שחר בן ראובן  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה גבעתיים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות אביב מחוז תל

רג/340, לתכניות שינוי רג/מק/1419", מס' מפורטת "תכנית (1)
רג/340/ג/2, רג/340/ג/15, לתכניות  כפיפות רג/340/ג, 
רג/מק/ רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/12,  רג/340/ג/21,

340/ג/19.

 30 רוזן  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רוזן, רח' - מצפון התכנית: גבולות ;556 חלקה ,6143 גוש -
גוש ,561 חלקה מדרום - ,6143 גוש ,557 ממזרח - חלקה

.6143 גוש ,555 חלקה ממערב - ,6143

מ–4 מ'  רוזן רח' לכיוון קדמי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–2.60

רג/340, לתכניות שינוי רג/מק/1429", מס' מפורטת "תכנית (2)
רג/ רג/340/ג/15, לתכניות רג/340/ג/1, רג/340/ג, כפיפות

רג/מא/2. רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, 340/ג/2,

עמוס 16  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מצפון התכנית: גבולות ;670 ,214 ,101 חלקות ,6143 גוש -
,228 חלקות ,6143 גוש - ממערב ,215 חלקה ,6143 גוש -
חלקות ,6143 גוש - מדרום עמוס, רח' - ממזרח ,671 ,229

.669 ,100

מ'. ל–4 מ' מ–6 קדמי קו בניין התכנית: שינוי מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .03-6753394 טל' גן, רמת ,26 ולבניה רמת גן, רח' המעגל
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות
,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית אביב, תל מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי עירון ולבניה
לתכנית שינוי מק/ען/1006", מס' "תכנית מופקדת חיפה  מחוז

ען/360ב.מ.

- אלע'רבייה בקה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.45 ,40 ח"ח ,8765 גוש

שטחי תוספת ב) שינוי הוראות בינוי; א) התכנית: מטרת
קביעת ד) במגרש; דיור יחידת תוספת ג) למגורים; שירות

קיימים. בניינים לרישוי הוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
.04-6351789 טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-8633448 טל' חיפה, 15א, רח' פלי"ם חיפה, ולבניה מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
ג'בארין סובחי מוחמד  

                         יושב ראש הוועדה המקומית
               לתכנון ולבניה עירון-ואדי עארה

המרכז מחוז    

מרחב תכנון מקומי אלעד

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

אל/מק/10/3/195".

רבי שמעון אלעד, רח' ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
ו–701  מגרשים 88 29 בשלמותה; חלקה גוש 5761, - 8 בן–שטח

גז/במ/3/195. מתכנית בשלמותם

בבינוי שינויים ב)  וחלוקה; איחוד א)  התכנית: מטרת
;(0) של קו בניין למצב (דרומי) צדדי בניין קו  ועיצוב; ג) שינוי
וקו  מרתף, מעל למבנה (צפוני) ל–7 מ' צדדי בניין קו ד) שינוי
בניין  קו שינוי  ה) מרתף; קומת מעל הגג למשטח  מ'  5 בניין
בניין וקו קרקע, בקומת (0) בניין קו (מזרחי) למצב של  אחורי
של:  למצב (מערבי) קדמי בניין קו שינוי ו) קרקע; קומת מעל 5 מ'
ויטרנות) מסחרית (קו חזית (2 בניין (0); לקו מקורה 1. קולנדה

3 מ';  בניין קומת קרקע לקו מעל 5 מ'; 3) בניין קרקע לקו  בקומת
פריקה  שטח חניה, מרתף כולל (לא ל–70%  תכסית  שינוי  ז) 
קומה תוספת ח) הציבור);  לכלל (מעברים וקולנדה  וטעינה

.4 + ל–קומה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. מס' 5692, הפרסומים 6.2.2007 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

כהן צביקה  
המקומית הועדה ראש יושב

אלעד ולבניה לתכנון

מודיעין מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון לחוק 108ג לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

מד/20. מקומית מיתאר לתכנית שינוי מד/מק/5/20",

אזור מודיעין, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
;29 ח"ח ,5890 גוש - המכונאי המלאכות פינת שד' המלאכה,

מד/20. לפי 115 מגרש

גובה בדבר והגבלות בניה זכויות א) עדכון התכנית: מטרת
הדלק תחנת מבנה של בהעמדה שינוי ב) בניין; וקו מרבי מבנה
מערבי; בגבול גינון רצועת ברוחב שינוי ג) המסחרי;  והמבנה
עזר מבני בדבר ונופי אדריכלי  בדבר עיצוב הוראות שינוי ד)

היתר בניה. להוצאת תנאים קביעת ה) תמך; וגובה קירות

מעל  מרבי מבנה גובה שינוי א) התכנית: הוראות  עיקרי
 0 בניין  קו הגדרת ב) מ'; ל–9  מ' מ–4 הקובעת הכניסה מפלס
וסככת מכוניות שטיפת מיתקן  בדבר ודרומי  מערבי מ'בגבול
התדלוק תחנת מבנה של בהעמדה  שינוי  ג) בלבד; ייבוש
ובגבול מזרחי גינון רצועת ברוחב שינוי ד) והמבנה המסחרי;

עזר,  מבני הקמת תיאסר ה)  בינוי);  נספח (לפי מ' ל–6  מ' מ–8
גובה הגדרת ו) וגנרטור; אשפה חדר ו/או לשומר מבנה למעט
ז) תנאי להוצאת  במקום 3 מ'; 4 מ' דירוג ללא תמך לקיר מרבי

והשקיה). (גינון נופי נספח הגשת הינו בניה היתר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1409 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 3.1.2008 ובילקוט

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

לקהל.
ספקטור משה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
לתכנון ולבניה מודיעין

לוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
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מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לוד ולבניה
לד/מק/6168", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

לד/610. לד/1/42, לתכניות שינוי

;83 ח"ח ,4026 גוש לוד - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.16 ח"ח ,4027 גוש

ל–0 מ'  מ' מ–4 צפוני צדדי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–0 מ' מ–4 מערבי בניין וקו

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 
.08-9279987 טל' לוד, ,401 ת"ד לוד, ולבניה לתכנון המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אילן הררי  

המקומית הוועדה ראש יושב
לוד ולבניה לתכנון

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ציונה נס ולבניה
נס/מק/ מס' מקומית  מיתאר  "תכנית מופקדת  המרכז   מחוז
בהתאם נס/81, נס/65, נס/115, נס/1/1, לתכניות שינוי ,"2/115

נס/מק/7/1. נס/מק/6/1, נס/2/1/ב, נס/2/1, לתכניות

הרחובות ציונה, נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,3845 גוש - השושנים  עמק האירוסים, ביל"ו, ויצמן, 

.294 ח"ח 292, 289 בשלמותן, ,272 ,270

לטובת מסחר שטחי הקטנת בינוי, שינוי התכנית: מטרת
במתחם הקניות. עירונית כיכר מגורים, ויצירת

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 
ציונה, נס ,9 הבנים רח' ציונה, נס ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9383810 טל'
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 את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
שבו יוסי  

המקומית הוועדה ראש יושב
ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף  בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/42/650", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/3. נת/7/400, לתכניות

 36 המלכים רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 103 חלקה ,8322 גוש -

יח"ד;  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד, תוספת א) התכנית:  מטרת
קווי הקטנת ד) לבינוי; שינוי ג) עיקריים; בניה שטחי תוספת ב)

וקומה  + 3 קומות, למרתף מ–2 קומות קומה תוספת ה) בניין;
הגדלת תכסית. טכנית; ו)

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קרית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8603170 טל'
רמלה, ,91 מוצקין רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נתניה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/39/553", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/100/ש/1. לתכנית

 - 5 גולומב רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
1009 בשלמותן,  ,528 חלקות ,8267 גוש ;302 ,297 ח"ח ,8231 גוש

.545 ח"ח

בנין. קווי שינוי 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 פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קרית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8603170 טל'
רמלה, ,91 מוצקין רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שר שמעון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

נתניה ולבניה לתכנון
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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

לתכניות שינוי  פת/מק/129/1204", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/563. פת/8/1204, פת/2000,

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 164 חלקה גוש 6375, - 11 פינסקר

בינוי  וקביעת במרכז העיר,  התכנית: שימור מבנה מטרת  
מעל  מ–3 קומות קומות 3 א) תוספת לבניין מגורים, על ידי:
עמודים;  קומת מעל קומות ל–6  מסחרית/קולונדה  קומה

יח"ד. קביעת 12 ג) בניין אחורי מ–14 מ'; ב) שינוי בקו

פת/ לתכניות שינוי פת/מק/17/1238", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/במ/14/2000. פת/2000/א, פת/5/1002, פת/1238, ,2000

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 100 חלקה גוש 6715, - 5 זרובבל

במגרש  הבניה זכויות לניצול אפשרות מתן התכנית: מטרת  
על חלקית, קומה ותוספת הבניין בקו שינוי תוך רגולרי לא
שינוי  ב) ל–3.6 מ'; מ' מ–4 לצד צפון בניין קו א) שינוי ידי:
מ–4 קומות  ג) תוספת קומה מ'; ל–4.5 מ' קו בניין אחורי מ–6
חדר  קומה חלקית חמישית + ל–4 קומות + הגג על חדר +

הגג עד קו המעקה. על

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

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אוחיון יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
תקוה פתח ולבניה לתכנון

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/ לתכנית שינוי רצ/מק/4/39/1", מס' מיתאר "תכנית (1)
.39/1

נווה  שכ' לציון, בתכנית ומקומם: ראשון הכלולים השטחים  
בשלמותה. 11 חלקה גוש 5385, - 16 נביעות רח' דקלים,

שחיה;  לבריכת וגודל  בניין קווי שינוי א) התכנית:  מטרת   
ל–28.5 מ"ר;  מ"ר לבניית בריכה מ–23 מינימלי ב) קביעת שטח
אפס;  בניין לקו שחיה מ–0.80 ס"מ לבריכת בניין קו  ג) שינוי
במקום  244 מ"ר שחיה בריכת לבניית מגרש שטח קביעת ג)

מ"ר. 250

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.585 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5739, 26.9.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי רצ/מק/29/50/1", מס' מיתאר "תכנית (2) 
ממ/1/8005.

שכ'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.73 חלקה גוש 3628, - 13 הבנים רח' יהודה, נחלת

ללא  מגורים לבין דרך בין וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
הקיימים. המגרשים בגודלי שינויים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1767 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5164, 3.1.2003 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

רחובות מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכנית שינוי רח/מק/550/א/29", מס' מיתאר "תכנית (1)
רח/2000/ג, רח/2000/ב/1, לתכניות  כפיפות רח/550/א, 

רח/תמא/2/4. רח/2000/י,

הנשיא  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גבולות  בשלמותה;  991 חלקה ,3703 גוש  -  23 הראשון

היקב. סמטת פינת הראשון הנשיא רח' התכנית:

צפון  לכיווון  צדדי  בניין בקו שינוי א) התכנית:  מטרת   
ל–2.30 מ', ללא  מ' מ–4 בלבד, פייקס משפחת דירת בפינת
והוראות הבניה יהיו זכויות יתר ב) שינוי בשטחי הבניה;

בתשריט. למצויין בהתאם הבניין קו ג) שינוי; ללא

לתכניות כפיפות רח/מק/2005/ה/8", מס' מיתאר "תכנית (2)
רח/תמא/ רח/מק/2005/ה/3, רח/2005/ה/7,  רח/2005/ה, 

.2/4

ת.מ.ר- פארק רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.147 ,142 ,74 חלקות ,3695 הרצל - גוש

בן 7  משרדים למבנה הוספת 3 קומות א) התכנית: מטרת  
על בהליכי היתר בניה, הנמצא מעל קומת מסחר קומות
העברת ג) ידע; עתירת לתעשיה קומות תוספת ב) ידי:

המגרשים. בין שטחים
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ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .08-9456668 טל' רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

מלול רחמים  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

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

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לה/מק/160/א/33". מס' מפורטת "תכנית (1)

,5821 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.119 ח"ח

מ'  ל–1.8  מ' מ–4 צדדי בניין קו  שינוי  א)  התכנית:  מטרת
- ארכיטקטוניות הוראות בדבר שינוי ב) קרקע; לקומת

עמודים. קומת ביטול

לתכנית שינוי לה/מק/320/א/9", מס' מפורטת "תכנית (2)
לה/320/א/1.

,4378 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.12 ,9 ח"ח ,4380 גוש ;3 ,2 ח"ח ,4379 גוש ;36 ח"ח

מ–5 מ'  מערב דרום בניה בצד קו א) שינוי התכנית: מטרת
שינוי  ג) במקום 15 מ'; מבנה 25 מ' גובה שינוי ב) 0 מ'; לקו
פח עשויים יהיו חוץ המבנה אדריכלי: קירות עיצוב הוראות
ובהנחיית בתיאום חזיתות עיצוב בתנור, צבע גמר עם פנל

מהנדס העיר.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
זו  הודעה של פרסומה מיום ימים  60 להגיש התנגדות בתוך
רמלה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,
ההתנגדות העתק .08-9771564 טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח'
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית  יומצא

.08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

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

לה/מק/1/22/1000".

,4344 גוש - רמלה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,2024 ,2023 ,2022 ,2015 מגרשים ;9 ,4 ח"ח ,4375 גוש ;31 ,29 ח"ח

בשלמותם. 2047 ,2046-2044 ,2034-2027

איחוד  ב) 5 מערבה; כביש מס' הסטת א) מטרת התכנית:
הבניין שינוי בקו ג) הבניה; בזכויות שינוי מחדש ללא וחלוקה

מ'. ל–50 מ' מ–75 44 בכביש התכנית בתחום

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2910 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5670, 23.2.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח'  רמלה, ולבניה   לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-9771564
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח' המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים
לביא יואל

המקומית הוועדה ראש יושב
רמלה 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
שינוי שד/מק/6/91", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

שד/1/91/א. לתכנית

חלקה ,6842 גוש עדנים - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
שד/1/91-א. מתכנית בשלמותו מגרש 28 28 בשלמותה;

שאין ובלבד מגרשים איחוד וחלוקה של א) התכנית: מטרת
בניין קדמי קו שינוי ב) קרקע; ייעוד כל של הכולל שינוי בשטח

צדדי  בניין קו שינוי ג) ל–3.62 מ'; מ' מ–5 1 מס' לבית מגורים נקודתי
מ'. ל–3 מ' מ–5 2 מס' לבית מגורים נקודתי

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
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השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

שד/1000/ב. שד/1/15/594, לתכניות שינוי שד/מק/41/594",

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

שד/1/15/594.

בחלקות לבריכה בניין קווי שינוי א) התכנית: מטרת
בינוי; תכנית לפי הוראות  שינוי ב) ;7620 בגוש   379 ,378 
מ'  מ–5  לבריכה 378 במגרש אחורי בניין קו שינוי  ג)
מ';  ל–1  מ' מ–4 לבריכה מגורים בית בין מרחק שינוי ד) מ';  ל–1.5
ל–1 מ';  מ' מ–4 378 במגרש לבריכה מערבי צדדי בניין קו שינוי  ה)
מ'  מ–4  378 במגרש לבריכה מזרחי צדדי בניין קו שינוי  ו)
מ–4 מ'  במגרש 379 צפוני לבריכה צדדי בניין שינוי קו ז)  ל–0 מ';
מ–4 מ'  במגרש 379 מערבי לבריכה צדדי בניין שינוי קו ח)  ל–1.5 מ';
לבריכה  עזר למבנה במגרש 379  קדמי בניין קו שינוי ט) מ';  ל–0 
לבריכה  עזר במגרש 379 למבנה צדדי בניין קו שינוי י) ל–0 מ'; מ' מ–4

מ'. ל–0 מ' מ–5

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.923 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5749, 6.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה  לתכנון
שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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

השרון לב 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,
צש/25/22-4. צש/12/22-4, לתכניות שינוי צש/מק/30/22-4",

גוש נורדיה - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.11 ,9 ח"ח ,12 ,10 חלקות ,8221

הדיור יחידות מספר הגדלת א) התכנית:  מטרת
ללא  הקיימות היחידות פיצול ידי על ל–152 יח"ד, יח"ד מ–124
שינוי ב) המאושר; בבינוי  שינוי וללא בניה  זכויות תוספת
צש//24 תכנית מהוראות המרביות היחידות גודל סעיף וביטול

צש/12/22-4. מפורטת לתכנית משלימה ,22-4

בילקוט בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ז. ,5692 הפרסומים

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,40600 מונד תל דרור, דואר השרון, צומת בני ולבניה לב לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,09-7962205 טל'
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
ריטוב עמיר  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון לב ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חפר  עמק ולבניה
עח/מק/1/24/15", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

עח/21/200. עח/200, עח/17/15, לתכניות כפיפות

יצחק-שער בית ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
 62 חלקה ,8214 גוש  3 בשלמותן; ,2 חלקות ,8211 גוש - חפר

.1 ח"ח ,8282 גוש בשלמותה;

(חלקות ו–90א 30 מגרשים וחלוקת איחוד התכנית: מטרת
הבעלים. בהסכמת 62 בגוש 8214), וחלקה 3 בגוש 8211, ,2

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, קרית 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

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חפר  עמק ולבניה
עח/מק/1/10/138", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

עח/98. עח/200, עח/138, לתכניות שינוי

,8302 גוש עם - הדר בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,8303 גוש ;75 ח"ח 58, 65 בשלמותה, חלקה

בעלי מגרשים בהסכמת וחלוקת איחוד התכנית: א) מטרת
לאזור קיימת מדרך הקרקע ייעוד שינוי (1 ידי: על  הקרקע 
חקלאי מאזור הקרקע ייעוד שינוי (2 מושב; - מיוחד חקלאי
למבנים נקודתיים  בניין קווי שינוי  ב) לדרך; מושב  - מיוחד
קיים מגורים לבית קדמי בניין קו שינוי (1 כדלהלן:  קיימים
למחסן דרומי צדדי בניין קו שינוי ל–3.85 - 4.85 מ'; 2) מ' מ–5
צפוני קדמי בניין קו שינוי (3 מ';   3  - מ' ל–2.15  מ' מ–3 קיים

מ'. 3.95 - ל–3.75 מ' מ' מ–5 קיימת חקלאית לסככה

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, קרית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788466 טל'
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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

אידן רן  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

חפר לתכנון ולבניה עמק

שורקות מקומי תכנון מרחב

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

בר/7/256. לתכנית שינוי ,"3/7/256

נחל אזורית מועצה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,102 ,88-54 ,34 ,33 ,30-11 חלקות ,5923 גוש - בנימין יד שורק,

.116 ,114 ,113 ,101 ,32 ח"ח 31, 110 בשלמותן,

ל–3  מ' מ–4 צדדיים בניין קווי  שינוי א)  התכנית: מטרת
שינוי ב) ;291 ,290 ,286-254 ,237 ,236 ,233-214 במגרשים מ'
,224 ,221 ,219 במגרשים 217, ל–3 מ' מ' מ–5 קדמיים בניין קווי

מ–5 מ'  הבניין הקדמיים מקווי שינוי אחד ג) ;232 ,229 ,228 ,225 
במגרש 266. ל–3 מ'

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

 08-9412991 טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9412714 או
שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן
יפרח עמי  

המקומית הוועדה ראש יושב
שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
כרמיאל מקומי תכנון מרחב

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

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

ג/במ/ לתכנית שינוי מק/כר/4/123", מס' מפורטת "תכנית (1)
.1/18/43 בהתאם לתכנית ,123

גוש 18947, - כרמיאל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.186 ,13 ח"ח

מזרחי. בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.591 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 30.9.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי מק/כר/13/11053", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/11053.

גוש 18994, - כרמיאל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 12 חלקה

למגרש  הצמוד בקטע הרחוב חזית שינוי התכנית: מטרת  
.177

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.591 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 4.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' כרמיאל, ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9085681
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת  הממשלה, קרית  הצפון,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
אלדר עדי  

המקומית הוועדה ראש יושב
כרמיאל ולבניה לתכנון

נהריה 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 נהריה ולבניה
שינוי ג/נה/מק/89", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/16268. לתכנית

רבין נווה הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, שכ' השטחים
.131 ,105 ,17 ח"ח ,18161 גוש הזמיר - רח' (נהריה הירוקה),

התכסית הגדלת ב) בניין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת
בינוי. שינוי ג) ל–51%; מ–50%

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 .04-9879891 טל' נהריה, ,19 הגעתון שד' נהריה, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
קדוש דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
נהריה ולבניה לתכנון

עפולה מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות הצפון

לתכנית שינוי עפ/מק/גבת/3/90", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/בת/90.

החשמל  רח' עפולה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקות גוש 16698, 46 בשלמותן; ,39 חלקות ,16696 גוש -

בשלמותן. 66 ,57
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דרך. הרחבת התכנית: מטרת

לתכנית שינוי עפ/מק/2/8646", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/8646.

גוש 17772, - עפולה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.76 ,69 ח"ח ,17764 גוש ;125 ,113 ח"ח ,77-74 חלקות

מאושרת. דרך הרחבת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.04-6520344 טל' עפולה, ,47 רח' יהושע עפולה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
נצרת הפנים, משרד הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה

.04-6508508 טל' עילית,

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

עפולה 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,

לתכנית ג/254. עפ/מק/1/254", שינוי

,17772 גוש עפולה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.118 ח"ח 18, 117 בשלמותן, ,43 ,42 ,17 ,6 ,5 חלקות

הרחבת דרך. מטרת התכנית:

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.962 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5750, 23.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6520344 טל' עפולה, ,47 רח' יהושע עפולה, לתכנון ולבניה
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת הפנים, משרד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

פרץ חביב  
המקומית הוועדה ראש יושב

עפולה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מקומית מפורטת  "תכנית מופקדת הגליל אצבע   ולבניה
יסוד המעלה ג/2101. מיתאר אג/מק/035/2101", שינוי לתכנית

גוש המעלה - יסוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,13032

ג/2101. בתכנית הקבוע בניין בקו שינוי 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 פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
הגלילית, חצור העליון, הגליל קניון הגליל, אצבע  ולבניה
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .04-6800077 טל'
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595 ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן
אברהם דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי גולן

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

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

שינוי גו/מק/01/15550", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
ג/15550. לתכנית

גוש  - אלון קלע ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.2 חלקה ,202000

לצורך  מגרשים בהסכמה וחלוקת איחוד התכנית:  מטרת  
תוך למבני ציבור, שצ"פ בין הקרקע מיקום ייעודי החלפת
והתאמה הטבעית  הסביבה בתוך יותר טובה השתלבות 

הקרקע. למבנה מרבית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.593 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 7.9.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי גו/מק/01/11925", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/11925.

גוש 200000, - גשור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.13 חלקה

שינוי  בלא בהסכמה וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
מגרש בגודל שינוי ב) הקרקע;  ייעודי  של הכולל בשטח

מינימלי.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1715 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5771, 7.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
במשרדי וכן ,04-6969712 טל' ,12900 גולן, קצרין לתכנון ולבניה
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17511 עילית נצרת

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

אלי מלכה
המקומית הוועדה ראש יושב

גולן ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

."330/4748
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גוש - תבור  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.131 ח"ח ,48 חלקה ,17037

ציבור למבני משטח  הקרקע ייעוד שינוי התכנית:  מטרת
תנועה הסדרי גינון, תשתיות, פיתוח לצורך משולבת לדרך

וחניות.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ז. ,5628

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חקלאי צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גת/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
כפופה לתכנית ג/4329, ג/10988, שינוי לתכניות מק/2/4329",

ג/13618.

גוש שרונה - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,15129 גוש ;1 ח"ח ,15128

הכולל בשטח שינוי איחוד וחלוקה ללא א) התכנית: מטרת
הוראות של שינוי ג) שינוי בקו בניין; ב) קרקע; ייעוד כל של

קרקע). (תכסית אדריכלי בינוי בדבר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.394 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 19.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תחתון, גליל ד"נ התחתון, הגליל ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6628210
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת  הממשלה, קרית  הצפון,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מוטי דותן  
המקומית הוועדה ראש יושב
התחתון הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

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

ג/3227. לתכנית כפיפות לתכנית ג/3227, גע/מק/140", שינוי

מחצבות - גלעדי כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 166 חלקה ,13460 גוש - גלעדי כפר

קיימת במחצבה חיצוב מדרגות הגדרת התכנית: מטרת
ג/3227. תכנית מאושרת לפי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4302 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 18.6.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/7127. מק/יז/02/7127", שינוי

גוש - גבת  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.17-15 ח"ח ,17288

ידי על  בקיבוץ התעשיה אזור הסדרת התכנית: מטרת 
איחוד וחלוקה מחדש.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3435 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 31.8.2007 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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
7/מע/מק/31/7609", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

7/ג/7609. לתכנית שינוי

גוש - מאהל  עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.126 ,125 מגרשים ;17 ח"ח ,16937

חריגה ללא בקומה, בניה אחוזי ניוד א) התכנית: מטרת
בניין. קווי אישור ב) ;126 בניה במגרש כל אחוזי מסך

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 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קרית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'
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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

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מעלה 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 הגליל מעלה ולבניה
מג/מק-15/2006", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/10082. לתכנית שינוי

,19200 גוש כיסרא - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותם. 25 ,24 מגרשים ;44 ,3 ח"ח

אחד;  ו–25 למגרש 2 מגרשים 24 איחוד א) התכנית: מטרת
בניין. קווי שינוי ב)

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
הגליל, מעלה  ד"נ הגליל, מעלה ולבניה לתכנון  המקומית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9979659 טל'

הממשלה,  595, קרית ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
.17000 עילית נצרת

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

מסתמכת. היא שעליהן

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה משגב ולבניה
שינוי מש/מק/3/5310", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/5310. לתכנית

,18456 גוש אל - טל ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותם. 908 ,223 מגרשים ;12 ח"ח

ו–908. 223 מגרשים איחוד 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 פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

.04-9990102 טל' משגב, תרדיון, תעשיה אזור משגב, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

רון שני  
המקומית הוועדה ראש יושב

משגב ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

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

ג/1933. מאושרות ג/6769, לתכניות 05/06", שינוי

,19732 גוש - שעב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותן. 53 ,52 חלקות

,52 בחלקות בניין בדבר קווי שינוי הוראות התכנית: מטרת
יהיו בהתאם למצב הבניין קווי הבניה. ללא שינוי בזכויות ,53

בתשריט. המסומן הקיים

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, הגליל, שפלת ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
עילית, נצרת ,595 ת"ד עילית, נצרת  הצפון, מחוז   ולבניה

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

 
הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

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

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

שינוי לתכניות שג/מק/12/06", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ג/1933. ג/6769, מאושרות

,19732 גוש  - שעב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 150 חלקה

בחלקה 150  בניין קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת  
למצב בהתאם יהיו הבניין קווי הבניה. בזכויות שינוי בלא

בתשריט. המסומן הקיים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.398 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 17.9.2007 ובילקוט

שינוי לתכניות שג/מק/40/06", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
ג/1933. ג/6769, מאושרות
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,19732 גוש  - שעב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 188. 62 בשלמותה, חלקה

בחלקות 62, קווי בניין בדבר הוראות התכנית: שינוי מטרת  
יהיו  הבניין קווי בזכויות הבניה. שינוי ללא ו–188 חלקי,

בתשריט. המסומן הקיים למצב בהתאם

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2284 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5649, 2.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, הגליל, שפלת ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9868670
,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד עילית, נצרת  הצפון,
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
סמיר והבה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
28/מק/3", מס' מפורטת "תכנית מופקדת בסמה אבו ולבניה

304/03/28 (לשעבר 304/03/20). לתכנית שינוי

(באר חיל); הדאג' בתכנית ומקומם: ביר השטחים הכלולים
ו–209. 207 ,205/2 ,205/1 מגרשים חלקה 1; 100185 מוסדר, גוש

למרכז מפורטת לתכנית שינוי  התכנית:  הוראות עיקרי
הדאג' ביר ביישוב 304/03/28 (לשעבר 304/03/20) מס' שירותים

שינוי  ידי על והבניה התכנון לחוק  43 תיקון לפי חיל),  (באר
את לשנות בלי אחת, בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת
שהשטח ובתנאי בתכנית, בבניה המותר הכולל השטח כל סך
מ–50%. ביותר יגדל לא קרקע, ייעוד בכל 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
שבע, באר ג', קומה ,11 רגר יצחק שד' בסמה, אבו  ולבניה

.08-6202555 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
קלעג'י עמרם  

המקומית הוועדה ראש יושב
בסמה אבו ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי 5/מק/2470", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/במ/198. לתכנית

נווה שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.390 מגרש ;1 ח"ח ,42 חלקה גוש 38266, - 7 זאב, פלח

מגורים א', באזור תכנית בהוראות שינוי מטרת התכנית:
הגדלת א) ידי: על ביתך), (בנה בודד חד–משפחתי ,390 מגרש

של  (כולל 15 מ"ר ל–235 מ"ר מ"ר מ–185 מרבית קרקע תכסית
הבניה זכויות כל של בדבר בינוי לניצול שינוי ב) מקורה); חניה
אחת; קומה בן מבנה הנחיות בדבר גובה ושינוי אחת, בקומה

בניין. בקווי שינויים ג)

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 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
יעקב טרנר  

המקומית הוועדה ראש יושב
שבע לתכנון ולבניה באר

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

111440/07 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

קנר, זיסל השואה שנות נספית של מותה הצהרת ובעניין:

קרית ,7 קפלן מרח' ,01461581 ת"ז זטלני, יעל והמבקשת:
ו/או איילין-גורליק  רינה ו/או חן אורי עו"ד ב"כ ע"י אונו, 
גן רמת ,7 בגין מנחם רח' ספורט, גיבור מבית ברמן-קרן דקלה

.03-6129616 פקס' ,03-6129612 טל' ,52521

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנתה המבקשת כי ידוע להווי
הנספית של מותה על  להצהרה בבקשה אביב,  בתל משפחה

הנ"ל.

המבקשת: לפי הצהרת של הנספית תיאורה וזה

קנר זיסל

,(kanczuga) 1890, קנצוגה שנת לידתה ומקום לידתה: תאריך
פולין.

פולין. ,(przeworsk) פרזוורסק הרגיל: מגוריה מקום

פולין. ,(kanczuga) קנצוגה האחרון: הידוע מגוריה מקום

פולנית. אזרחותה:

בית. התעסקותה: עקרת

שבו והמקום בחיים נראתה שבו  האחרון הידוע התאריך
.1945 פולין קנצוגה, אז: נמצאה

פולין. בירוסלב, הקברות בבית נקברה

ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
רח' שבי, נילי אונו; קרית ,7 קפלן רח' זטלני, יעל המבקשת,

חדרה. ,8 הברוש
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בזה מתבקש הנ"ל, הנספית 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

מזכירת בית המשפט לוי, ענבל

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4328/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, ויצור) (אשפרה  תעשיות ב.ר.ב חברת פירוק  ובעניין
,80 ירמיהו מרח' זנזורי, ניר עו"ד ב"כ ע"י ,51-155401-6 ח"פ

,02-5388545 פקס' ,02-5388387 טל' ירושלים,

ע"י  כולם ו–25 אח', סלימאן אלג'וג עיד והמבקשים: סאמר
,30075 קרע מכפר ,(31363 (מ.ר. ואח' מסארווה האשם עו"ד ב"כ

.04-6355583 פקס' ,04-6356455 טל' ,778 ת"ד

בקשה  הוגשה  28.11.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

5.6.2008 בשעה 9.00. 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
7 ימים לפני מועד  עד הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

הדיון.

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

עו"ד האשם, מסארווה  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1161/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, קולקשיין זולרי  אי.אפ. חברת  פירוק  ובעניין
,51-226817-8

,51-207305-7 ח"פ בע"מ, השקעות (אל-נא) ראם והמבקשת:
אביב. תל ,20 לינקולן מרח' זמיר, יורם עו"ד ב"כ ע"י

לבית  בקשה 13.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

8.4.2008 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 על הודעה למבקשת שימסור

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

.31.3.2008 ביום

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

עו"ד יורם זמיר,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1215/08 אזרחי תיק

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

חקלאיים גידולים שאמה שיווק ואחסון חברת פירוק ובעניין
,51-281290-0 ח"פ בע"מ,

משרד ב"כ בע"מ, ע"י ושירותים אפקון התקנות והמבקש:
תל ,68 גבירול אבן רח' ואלישיב, וסרצוג  גוטפריד דין עורכי

.64952 אביב

לבית  בקשה 19.2.2008 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

16.4.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.9.4.2008

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

עו"ד וסרצוג, יורם  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1248/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, אליה של הבוסתן חברת פירוק  ובעניין
,51-267735-2

רז עו"ד ב"כ ע"י ואח', קולדובסקי מאשה והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 מרח' ז'בוטינסקי מסורי,

לבית  בקשה 24.2.2008 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

3.9.2008 בשעה 8.30.
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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
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.2.9.2008 ביום

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

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1249/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, מזון רשתות ניווה חברת פירוק  ובעניין
,51-315707-3

מסורי, רז עו"ד ב"כ ע"י ואח', טטיאנה פיאנקוב והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח'

לבית  בקשה 24.2.2008 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

3.9.2008 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 על הודעה למבקשים שימסור

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

.2.9.2008 ביום

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

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1327/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, לבניין חברה סימן טוב ובניו חברת פירוק ובעניין

מוחמד עו"ד ב"כ ע"י ואח', ג'מאל אג'באריה והמבקש:
.30010 פחם אל אום ,244 ת"ד לוטפי,

לבית  בקשה 10.4.2007 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

25.9.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.18.9.2008

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

עו"ד מוחמד לוטפי,  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

128/07 אזרחי תיק

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

ותיירות לאירוח חברה ובניו בולוס חברת פירוק ובעניין
,51-147995-8 ח"פ בע"מ,

יעקב עו"ד ב"כ ע"י לישראל בע"מ, לאומי בנק והמבקש:
חיפה ,64 המגינים שד' דין, עורכי ושות', ליפשיץ סלומון,

.33264

לבית  בקשה 22.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.5.2008 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.27.4.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד ריבנוביץ, יעקב  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

453/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, אחזקה וניקיון שרותי מצליח פירוק חברת ובעניין

גולדווג- עו"ד מרינה ב"כ ע"י דימטרי קאופמן, והמבקש:
חיפה, ,102 קון, מדרך יפו

לבית  בקשה 29.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 15.5.2008 בשעה 9.10,

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.10.5.2008
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תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד גולדווג-קון, מרינה  
המבקש כוח באת

בחיפה המחוזי המשפט בבית

180/08 אזרחי תיק

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

,51-387594-8 ח"פ בע"מ, אינבאט חברת פירוק ובעניין
גרביה, אל מבאקה

מאזור ,51-2562745-0 ח"פ בע"מ, חממות טופ והמבקשת:
,205 דיזנגוף מרח' רובננקו, גיורא עו"ד ב"כ ע"י ברקן, התעשיה

,03-5276016 פקס' ,03-5276015 טל' אביב, תל

לבית  בקשה 7.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת
שמועד ככל אחר, נדחה מועד בכל או ,9.00 בשעה   2.6.2008

יידחה. זה

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.25.5.2008 ביום

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

עו"ד רובננקו, גיורא  
המבקשת כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

196/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, הסביבה לאיכות רם יד חברת פירוק  ובעניין
,51-290090-3

שילוני אהוד עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
פקס' ,03-7600400 טל' השרון, רמת ,40 סוקולוב מרח'  ואח',

,03-7600401

לבית  בקשה 13.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.5.2008 בשעה 9.20.

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

.24.4.2008 ביום

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

עו"ד שילוני, אהוד  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

218/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, פלד חברה קבלנית צ. שטראוס פירוק חברת י. ובעניין
,51-053079-3 ח"פ

יעקב עו"ד ב"כ ע"י לישראל בע"מ, לאומי בנק והמבקש:
שד' דין, עורכי  ושות',  ליפשיץ סלומון, מיעקב  ריבנוביץ, 

.33264 חיפה ,64 המגינים

לבית  בקשה 13.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.5.2008 בשעה 9.20.

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
.27.4.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד ריבנוביץ, יעקב  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

230/07 אזרחי תיק

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

,51-325553-9 ח"פ בע"מ, ב.ה.נ.ו.ל. חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ  ע"י  ,306851510 ת"ז אלכסנדר, דינר והמבקש:
.35157 חיפה ,11 ירחו, מרח' הפרטיזנים אלכס

לבית  בקשה 18.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

18.5.2008 בשעה 9.20.

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
שעה ,11.5.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.10.00

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

עו"ד ירחו, אלכסנדר  
המבקש כוח בא
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

243/08 אזרחי תיק

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

,51-363160-6 ח"פ סרומה, חברת פירוק ובעניין

עו"ד  ב"כ ע"י 028128361 ואח', ת"ז בנדור, אילן והמבקשים:
הכוהנים),  1 (בית ציטלין מרח' נוי, שמרית ו/או דויטש אפרת

.077-2096960 פקס' ,03-6096960 טל' ,64956 אביב תל

לבית  בקשה 21.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

2.6.2008 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

הדיון. מועד לפני

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

עו"ד דויטש, אפרת  
המבקשים כוח באת

בחיפה המחוזי המשפט בבית

301/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, טקסטיל חברת ס.ח. פיתוח פירוק ובעניין

עו"ד פאדיה, ע"י ב"כ ומוסטפא הודא והמבקשים: אבו סלאח
,25155 חורפיש ,1002 ת"ד ענאן, דאגר ועו"ד סקר אלחק עבד

לבית  בקשה 6.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 3.6.2008 בשעה 9.00,

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.26.5.2008 ביום

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

עו"ד עבד אלחק סקר,  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8067/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, זאבי) (משק בוטניגן חברת פירוק ובעניין

משה עו"ד ב"כ בע"מ, ע"י ציוד חברה להשכרת ע.נ. והמבקש:
אביב, תל ,154 בגין מנחם מדרך לין,

לבית  בקשה 31.1.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.5.2008 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.18.5.2008

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

עו"ד משה לין,  
המבקש כוח בא

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

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרד ,10.00 בשעה ,30.4.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם נתניה, ,34 הרצל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, לב,                                                נורית

בע"מ (1999) והשקעות פיננסי יעוץ עלומים
(51-273168-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אביב תל ,2 קפלן ברח' ,9.00 בשעה ,30.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת ,(7 קומה - יכין (בית
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, רויזן,                                                צבי
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 יוסי הגלילי בע"מ 
(51-302650-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברכה רח'  המפרק, אצל  ,17.00 בשעה ,4.5.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם חיפה, ,1/48 חבס
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק וייס,                                                יוסף

בע"מ  ובנייה יזום  ממשית
(51-210167-6 (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
בלוך רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,5.5.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,64161 אביב תל ,2
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, שפאן,                                                רמי

בע"מ  הסעים  חיימון
(51-314511-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,6.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם לוד, ,26 הרצל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גדיש,                                                חיים

בע"מ  תוכנה מעבדות ירושלים  סלע
(51-251642-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, משרד ,11.00 בשעה ,10.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם גן, רמת ,12 בית עוז, קומה ,14 אבא הילל רח' קנטור ושות',
הפירוק ומה התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי הגשת דוח
בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה

החברה. של ובניירות

מפרק גוטמן,                                                גיורא

בע"מ  ודיאנטיקה לסיינטולוגיה  החברה
(51-265390-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של במשרדה ,9.00 בשעה ,13.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,12 שונצינו רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אמיר אברהם לוי,

בע"מ  אחזקות  אנגלינק
(51-240028-4 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,13.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם חיפה, ,7 ישעיהו
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אנג'ל, חי                                                יוסף

בע"מ מוצרים פיתוח א.ש.
(51-240031-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,13.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם חיפה, ,7 ישעיהו
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אנג'ל, חי                                                יוסף

בע"מ אחזקות ורוז
(51-240043-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,13.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,20 קרית ספר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שחם,                                                עזי
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בע"מ הנדסה סרם
(51-357554-8 (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
השקמה רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,13.5.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם טבעון, קרית ,3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רז,                                                רם

בע"מ משקפיים באופנה סאן-לייט
(51-229117-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ תקווה פתח אופטיקנה
(51-162639-2 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ רחובות אופטיקנה
(51-201701-3 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ אופטיק מגה
(51-321436-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ כללית אופטיקה
(51-343706-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ (1992) סנטר דיזינגוף אופטיקנה
(51-174726-3 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ (1990) לציון ראשון אופטיקנה
(51-153247-5 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי
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בע"מ (1989) חולון אופטיקנה
(51-143772-5 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ (1992) ברק בני אופטיקנה
(51-172937-8 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ חדרה אופטיקנה
(51-230853-7 (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
סרן אביעד עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.5.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,3 היצירה רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סרן,                                                גדי

בע"מ  - ט. אטרנטי
(51-247749-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,15.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,87 המלך שלמה רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ורדימון,                                                אורגד

בע"מ לארועים ציוד השכרת לוי א.
(51-322972-4 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, לשם הגשת דוח סופי של השרון, הוד ,10 לוטם
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק לוי,                                                אלעזר

בע"מ עדימור מרפאות
(51-199329-7 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם  דימונה,  ,21 חדש מסחרי מרכז החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עמר,                                                עדי

בע"מ תקשורת אקסלנט
(51-176433-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של דוח סופי הגשת לשם ראשון לציון, 17א, החברה, רח' לזרוב
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק גרינברג,                                                יעקב

בע"מ צ'טפון
(51-312413-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 תתכנס ביום
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת ורדים, כפר ,25 בשור רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת קלינגר,                                                מעין
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בע"מ ג'ורי צמד מוסך
(51-349245-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח לשם הגשת מלאכי, קרית ,18 העמל רח' החברה,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ג'ורי,                                                משה

בע"מ ותשתיות בנין קונדור
(51-259209-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,5 החברה, רח' סחרוב
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק הררי,                                                גיל

בע"מ ברזיו ד.ל.
(51-380437-7 (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 ,9.00 בשעה ,18.5.2008 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם ,61010 אביב תל ,18 החשמל רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק פרנסיס,                                                משה

בע"מ אור גנים משתלות
(51-313431-2 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,94 בנימין שד' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ויקטור,                                                אורן

בע"מ נכסים ארבל בשן
מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' בשן, רענן עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,18.5.2008 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת רחובות, לשם המדע, פארק 2ב, ברגמן פרופ'
ומה נעשה בנכסי החברה, הפירוק המפרקת, המראה כיצד התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עו"ד, טלבי לייפנברג, נועה

גולדן סקי בע"מ
(51-350334-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת כרמיאל, ,196 נשר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גולדנברג,                                                מרק

1 בע"מ  טוב שם
(51-122508-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

10.00 אצל המפרקת, רח'  בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח  הגשת לשם  ביל"ו, כפר ,5 ההדרים
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עזר,                                                יעל

תמורה כספית בע"מ
(51-243147-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם מיתר, ,22 מצדה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                שלמה הוד,
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בע"מ משרד ושרותי לחשבונאות נוגה
(51-118549-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,18.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, לשם הגשת דוח סופי של חדרה, ,84 הגיבורים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת אשתר,                                                זהבה

בע"מ ותשתיות בינוי ברן
(51-192406-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרדו של ,10.00 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת בית דגן, ,5 בגין מנחם שד' עשהאל, חיים
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שילה,                                                ששון

בע"מ מחשוב ברן
(51-112375-4 (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
עו"ד במשרדו של ,10.00 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת בית דגן, ,5 בגין מנחם שד' עשהאל, חיים
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שילה,                                                ששון

בע"מ באויר מגדלים
(51-301206-2 (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
עו"ד במשרדו של ,10.00 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת בית דגן, ,5 בגין מנחם שד' עשהאל, חיים
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות  בפנקסים  לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שילה,                                                ששון

בע"מ רפואה שרותי אשכולות
(51-284414-3 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,24.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
גליל קיבוץ החברה, של הרשום במשרד מביניהם, המאוחר לפי
התנהל כיצד המראה של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ים,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, ז'יטניצקי, שמעון

בע"מ יבנה תעשיה שרותי
(51-059590-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,11.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                רועי סהר,

בע"מ  סקס ישראל  שילובי
(51-305897-4 (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
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,27.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ברק, בני ,2 ישעיהו
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, רוזנברג, יוסף

בע"מ גרופ) מרקטינג (מידלאיסט מ.מ.ג.
(51-386176-5 (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
החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,30.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
,6 ויסוצקי עו"ד, רח' ושות', גרודברג קורן, יוסיפוף, כהן, אצל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,62338 אביב תל ,2081 ת"ד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ראתרפורד, אנדרו



26.3.2008 התשס"ח, ב' באדר י"ט ,5789 הפרסומים ילקוט 2542

בע"מ פרוייקטים וניהול ייעוץ מור יואל
(51-343191-6 (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
נס ,16 החרש ברח' ,10.00 בשעה ,1.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת ,(216 (חדר ציונה 
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ליבוביץ, אייל

בע"מ ו.ר. בנצי
(51-200048-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,30.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,6 ויסוצקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קריספי, חיים

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, של במשרדה ,9.00 בשעה ,7.5.2008 תתכנס ביום
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת השרון, רמת ,48 סוקולוב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, קונפינו, גילה

בע"מ נאבהו אייר
(51-254096-4 (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
רח' המפרק, במשרד ,16.00 בשעה ,11.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם  רחובות, ,1 חנקין
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק לוסטרניק, דב

בע"מ די מתר סי
(51-301557-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,13.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם רעננה, ,3 ז'בוטינסקי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק מנינגר, אליך

ושיווק בע"מ יבוא רקורד ספורט
(51-233364-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,8.30 בשעה ,14.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה של סופי דוח הגשת עכו, לשם ,3 ידין יגאל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק טאפלאשוילי, מיכאל

בע"מ  - טנה אבאי
(51-310204-6 (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
המפרק, במשרד  ,17.00 בשעה ,15.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,11 המייסדים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח, וייל, גד

אורטופדית  כירורגיה - שירותי דוד גודווין ד"ר
(51-327224-5 (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
המלך שלמה ברח' ,10.00 בשעה ,15.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם אביב, תל ,78
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, אבנרי, מיכל
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בע"מ  אדריכלים - עברין אפשטיין
(51-157228-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבטליון המפרק, רח' אצל ,10.00 בשעה ,20.5.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם הרצליה, ,1/28
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אפשטיין, סימון

בע"מ שרינג קריאייטיב
(51-359125-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אונו, קרית ,2/2 המייסדים
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שחורי, עמיר

- עצוב ומסחר בע"מ  אריקסון א.
(51-314616-7 (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 ,9.00 בשעה ,20.5.2008 תתכנס ביום
המפרקת, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל 14א, שטנד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת אריקסון, אילת

2000 בע"מ  סוכנויות ביגז
(51-303600-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר ,40 ויצמן רח' החברה, של
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק כץ, יעקב

בע"מ וינד ווסט נורת
(51-167526-6 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,40 סילבר הלל אבא רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ראובן וייס,

בזיל קאופמן דר'
(51-335139-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,2 רח' ברנר אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,30.5.2008 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,18287 עפולה
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רו"ח, עאמר דיב,

בע"מ טכנולוג'יס אגריקלטורל נובל
(51-372138-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נען, קיבוץ הדר, גני
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, יוסי אשד,

בע"מ טופ-הד
(51-322806-4 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,29.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
טברסקי רח' המפרק, אצל ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן
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בע"מ לביטוח חברה טמיר
(51-142239-6 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,29.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
טברסקי רח' המפרק, אצל ,10.30 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ (1990) לביטוח סוכנות ראש
(51-153369-7 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,29.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
טברסקי רח' המפרק, אצל ,11.30 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ פנסיוני סוכנות ישראל מארש
(51-063693-9 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,29.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
טברסקי רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ ברוקרס אינטרנשיונל ישראל מארש
(51-176243-7 (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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,29.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
טברסקי רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ קורפוריישן בולהוסט
(56-002136-2 (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

לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,22.5.2008 תתכנס ביום
העם אחד רח' המפרק, במשרד ,13.00 בשעה מביניהם, המאוחר
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,9
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בוריס למפר,

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

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,10.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
רש"י רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
כיצד המראה  המפרק, של  סופי דוח הגשת  לשם גן, רמת  ,6
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, יעקב, יאיר

בע"מ שיווק די.וי.אס.
(51-387097-2 (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

הודעה  פרסום מיום ימים  30 או ,4.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
,56 המגינים רח' המפרק, במשרד מביניהם, המאוחר לפי זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, מאוטנר, דורון

בע"מ עצמית הגשמה אפשרויות - שבילים
(51-186492-8 (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 ,2.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז שגיב,  ירון אפרת את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת גבעתיים, ,33/9 מרח' המגדל ,51959203
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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 אפרת ירון שגיב,

בע"מ סיקלמאן
(51-295733-3 (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 ,10.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,000480707 קרסו, ת"ז יואל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,33 הבנים מעלה 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 יואל קרסו,

בע"מ 1999 מופ' נסקא
(51-284150-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,28.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז טל, עו"ד בועז את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק ,26118 חיפה מפרץ ,10630 ת"ד ,025448192

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, טל, בועז

בע"מ פרוייקטים פ.מ. דור-אל
(51-353334-9 (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 ,12.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אלפסי, פרלה ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרקת נתניה, ,26 אבי בן איתמר מרח' ,012226247

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 אלפסי, פרלה

בע"מ טאטו וומפייר
(51-299008-6 (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 ,11.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רוטשטיין,  גדעון את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק לציון, ראשון ,91 הרצל מרח' ,013348552

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 רוטשטיין, גדעון

בע"מ לנהיגה בי"ס יוזמה
(51-316778-3 (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 ,3.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז טוב,  שם ישראל את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ים, בת ,21 בנובמבר כ"ט מרח' ,043308055

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 טוב, שם ישראל

בע"מ לישראל ובידור נופש י.א.מ.ר.
(51-179791-2 (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 ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56626088 מורדוך, ת"ז אבי מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,93626 ירושלים תלפיות, ,64 חברון מדרך
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מורדוך, אבי

בע"מ הדרכה בטיחות והנדסה אלרום
(51-319714-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פליס-דוידוביץ, אילנה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
לציון, ראשון  ,13 דירה 13א, סמילנסקי מרח' ,16561813 ת"ז

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת פליס-דוידוביץ, אילנה

בע"מ לבניין או אר בי
(51-250720-3 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,064445349 בידר, ת"ז דוד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק רעננה, ,33 מרח' יהודה לוי

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 בידר, דוד

בע"מ  תקשורת - טלקום, אקס.אס.
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 ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק המשולם, פיני את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה.

מפרק המשולם, פיני

בע"מ ווירלס - אקסטרא
(51-340511-8 (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 ,18.9.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
5א, ברוש מרח' לבנון, ברוך את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק השרון, הוד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 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 לבנון, ברוך

בע"מ ואלקטרוניקה הנדסה או.טי.אס.
(51-186603-0 (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 ,22.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ביננשטוק,  יעקב את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק ירושלים, ,13 הנשיא מרח' ,13749866

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 ביננשטוק, יעקב

בע"מ קייטרינג קרולה
(51-231211-7 (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 ,3.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד צ'יניאו, רונן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
שער 22ב, גוריון בן רח' ושות', צ'יניאו מרקוביץ', דין עורכי

החברה. למפרק הרצליה, ,2 העיר

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, צ'יניאו, רונן
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בע"מ תיקים ניהול מסד יהב
(51-315671-1 (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 ,4.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קמחי, עומר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,42 אגריפס

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, קמחי, עומר ד"ר

בע"מ קסטיליה
(51-057668-9 (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 ,31.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בית זקס, עו"ד יצחק את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק ,67211 אביב תל ,8 עובד

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, זקס, יצחק

בע"מ נייר מוצרי אפרונס
(51-256760-3 (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 ,5.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד אביעד אטינגר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק רחובות, ,5 אופנהיימר

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, אטינגר, אביעד

בע"מ פרוייקטים וניהול תכנון פאמיר
(51-249608-4 (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 ,31.12.2002 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ביטן, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5172228 טל' אביב, תל 19א, לילינבלום

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, ביטן, דוד

בע"מ שטוק א. אינג'
(51-060786-4 (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 ,2.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שטוק, אנטוני און  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,66 פנקס מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שטוק, אנטוני און

דין עורכי לזר - שמני
(51-400257-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החברה. למפרק אביב, תל ,5 דרויאנוב מרח' לזר, דן עו"ד את

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, לזר, דן
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בע"מ אגליטה
(51-350298-9 (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 ,10.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממגדל משה גרף, גל עו"ד ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' 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 עו"ד, גרף, גל

לניהול בע"מ חברה מיכה ניצן
(51-080224-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קיציס,  רפאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק נתניה, ,3 מרח' רזיאל ,058758160

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 עו"ד, קיציס, רפאל

א.ג. דיביאיי בע"מ
(51-382122-3 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
צלילי מרח' אילנה גורדין, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,8 חנינא

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גורדין, אילנה

בע"מ השרון גל
(51-307150-6 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבצע מרח' חיים, רפי בן מרצון ולמנות את החברה את לפרק

החברה. השרון, למפרק הוד ,11 קדש

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 חיים, בן רפי

בע"מ שווקים ש.ג.פ
(51-130370-3 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פינסקר גרוס, שמעון את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,44

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 גרוס, שמעון

בע"מ שרותי רפואה לילדים ש.ר.ל
(51-327912-5 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שכטר, יעקב ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

אלפי מנשה, למפרק החברה. ,92 ארבל

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 שכטר, יעקב ד"ר
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וממתקים ביסקוויטים לתוצרת סוכנות שפירא אחים
בע"מ (1985)

(51-111283-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז שפירא, יצחק ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
שפירא, חדרה ומנוחה ברנדיס, ,5 רבין יצחק מרח' ,009748070

החברה. למפרקי חדרה, ,19 ויתקין מרח' ,009532706 ת"ז

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

שפירא שפירא    מנוחה          יצחק

ר ק י ם פ מ    

בינלאומי) בע"מ (סחר ק.ז. מטענים
(51-297203-5 (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 ,2.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ישראל מרח' הלר, דוד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,4/1 ישעיהו

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 דוד הלר,

הגופני  ללימודי האימון - המרכז קאי מיג'ין
בע"מ והספורט

(51-244771-5 (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 ,28.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לייפנברג, טלבי נועה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת רחובות, 2ב, ברגמן פרופ' מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת לייפנברג, טלבי נועה

בע"מ סאמנבל
(51-185288-1 (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 ,12.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פנחסי, עוזי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,46 רוטשילד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פנחסי, עוזי

בע"מ והשקעות פיננסי מימון אמ. אופיר
(51-324970-6 (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 ,15.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אליהו, טל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,04-6325656 טל' חדרה, ,75 סמואל הרברט

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, אליהו, טל

בע"מ סיעוד שירותי - השלישי הגיל
(51-372820-4 (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 ,18.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אליהו, טל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,04-6325656 טל' חדרה, ,75 סמואל הרברט

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, אליהו, טל
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מהודר בע"מ דפוס סופר
(51-344996-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הורנשטיין, אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,20 ברקת

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 הורנשטיין, אברהם

בע"מ בטון הובלות נויברג
(51-155079-0 (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 ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ חולית, נויברג, ולמנות את צבי מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק נויברג, צבי

בע"מ טומיטוס
(51-338082-4 (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 ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברשדסקי, מיכאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק שדרות, ,9/3 אבוחצירא ישראל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ברשדסקי, מיכאל

בע"מ טכנוקר טי.סי.
(51-143151-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

החלטה התקבלה ,17.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רוזנפלד, (סיתרוק) יעל את ולמנות מרצון החברה את לפרק
כמו החברה. למפרקת גבעתיים, ,13 המרי מרח' ,23071707 ת"ז
אביבה עו"ד ו/או שנקר אורן עו"ד את להסמיך הוחלט כן
עזריאלי, מרכז  ושות', לוכטנשטיין קונפינו, ממשרד ליבוביץ', 
לדווח לרשם החברות ,67021 אביב תל ,38 המגדל העגול, קומה

המפרקת. של מינויה ועל החברה פירוק על ההחלטה על

עו"ד ליבוביץ, אביבה    
 באת כוח החברה

בע"מ י.ז.מ פרטס טרקטור
(51-222340-5 (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 ,19.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יונגר,  אריה רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
תל ,9 רח' השלושה ושות', יונגר אריה ממשרד רו"ח ,004736161

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 רו"ח, יונגר, אריה

יאיר ניצני בע"מ
(51-169281-6 (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 ,30.1.2005 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יונגר,  אריה רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
תל ,9 רח' השלושה ושות', יונגר אריה ממשרד רו"ח ,004736161

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 רו"ח, יונגר, אריה

בע"מ והפצה יבוא לינג'רי אליס
(51-353725-8 (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
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שכל לאחר ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ימים  21 של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
,13 ורשה גטו גיבורי מרח' ,065207458 ת"ז ליסאואר, ארוין

החברה. למפרק חיפה,

מפרק ליסאואר, ארוין

בע"מ קרטה-דו לחימה לאמנויות בין–לאומי ספר בית
(51-116032-7 (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 ,6.3.2008 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 ,9 חיים חפץ מרח' ,068299429 ת"ז קלוגר,  רוני 

החברה. למפרק

מפרק קלוגר, רוני

י.ט.ע מזון בע"מ
(51-223376-8 (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
החברים שכל לאחר ,4.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
את מירטה ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרקת חיפה, ,5 מרח' הרותם ,15194012 ת"ז ישראל,

מפרקת מירטה ישראל,

בע"מ  הדרומי - הגוזם יהושוע דוד
(51-144344-2 (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
החברים שכל לאחר ,3.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
דוד את ולמנות מרצון החברה  את  לפרק החלטה התקבלה
למפרק החברה. מושב נבטים, ,72 מבית ,034044669 ת"ז שמיר,

מפרק שמיר, דוד

בע"מ נ.ו.פ. ברק
(51-261899-2 (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 ,9.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050142058 וינר, ת"ז יוחנן מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק וינר, יוחנן

בע"מ (1999) ויטאמדיק
(51-285962-0 (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 ,18.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
חברוני, עו"ד יגאל את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
פקס' ,02-6233344 טל' ,94229 ירושלים 16א, ג'ורג' המלך  מרח'

החברה. למפרק ,02-6232266

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, חברוני, יגאל

בע"מ 07 אלוואר
(51-398085-4 (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 ,11.3.2008 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,

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

מפרק עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ פלוס לבני 50 שיווקית - תקשורת מידאס
(51-364119-1 (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 ,10.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ראול מרח' הרציג, אמנון ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל 2א, ולנברג

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,



26.3.2008 התשס"ח, ב' באדר י"ט ,5789 הפרסומים ילקוט 2552

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

מפרק אמנון הרציג,

בע"מ 50 וולקאם
(51-364113-4 (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 ,10.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ראול מרח' הרציג, אמנון ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל 2א, ולנברג

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 אמנון הרציג,

רצפה בע"מ קיי חיפויי - הייטאצ'
(51-357715-5 (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 ,11.3.2008 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,

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

מפרק עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ של-עת
(51-237008-1 (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 ,18.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד דניאל עזריאל, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,216 יפו

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, עזריאל, דניאל

בע"מ מוגן לדיור חברה - ישראל פאלאס
(51-298706-6 (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 ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מיכלסון, עו"ד מיכל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 בגין מנחם

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, מיכלסון, מיכל

בע"מ ננוטכנולוגיות פעילויות לקידום החברה
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 ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שפרן, חיים עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64681 אביב תל ,41 בלוך

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, חיים שפרן,

בע"מ מיחשוב מערכות אן.אס.די.
(51-293890-3 (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 ,14.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ נחשון, ויזל, עודד את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,99760 שמשון ד"נ

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 עודד ויזל,
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בע"מ אן.אס.די.איי.
(51-303756-4 (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 ,14.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ נחשון, ויזל, עודד את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,99760 שמשון ד"נ

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 עודד ויזל,

בע"מ בת-שבע מטעי
(51-364918-6 (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 ,16.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לויאן, גיא עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,3/40 יפה אברהם

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, לויאן, גיא

בע"מ קאפס סמארט
(51-339867-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז מאיר,  אידית רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
החברה. למפרקת ,44425 סבא כפר ,7 ידע עתיר מרח' ,011426756

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 מאיר, אידית

בע"מ נכסים נימאור
(51-155646-6 (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 ,6.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מכיכר מימון, דוד  עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,7 העצמאות

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, מימון, דוד

בע"מ ופיתוח בניה שורשים
(51-271796-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בגין רח' המפרק, במשרדי ,14.00 בשעה ,20.5.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  יהוד, ,5/3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גרוס, צבי

712 בגוש 6043 בע"מ  חלקה
(51-099106-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,100 החשמונאים רח' המפרק, אצל ,1.6.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

713 בגוש 6043 בע"מ  חלקה
(51-099103-7 (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
תל ,100 החשמונאים רח' המפרק, אצל ,1.6.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,

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

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר
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858 בגוש 6043 בע"מ  חלקה
(51-099104-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,100 החשמונאים רח' המפרק, אצל ,1.6.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,100 החשמונאים רח' המפרק, אצל ,1.6.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ברטלר, מאיר

בע"מ ופיתוח לבנין חברה טנו
(51-187677-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אביב, תל ,25 כיסופים ברח' ,10.00 בשעה ,11.5.2008 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק נסטור לרנר,

בע"מ ומסחר משרד ציוד בהיר ירוק
(51-182468-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עמדן רח' המפרק, במשרד ,17.30 בשעה ,21.5.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,5
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, רוטברט, אסי

ד"ר זלוטקביץ לב
(51-338500-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אורון, ר' עו"ד של במשרדו ,15.30 בשעה ,1.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ירושלים,  ,7 החבצלת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק זלוטקביץ, לב ד"ר

בריאים חיים אורחות לעידוד העמותה
(58-005838-6 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

על הוחלט ,7.1.2008 מיום העמותה של הכללית באסיפה
עטייה, מרח' אופיר עו"ד של ומינויו העמותה של פירוק מרצון

החברה. למפרק אשקלון, ,310/3 רמת חן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, אופיר עטייה,

י"ד 1823 - חיפה  הלל - לשכת ברית בני
מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
את  לפרק החלטה התקבלה  23.10.2007 ביום שהתכנסה
,2 פלי"ם מרח'  ג'ינו, אורן עו"ד את ולמנות מרצון העמותה 

העמותה. למפרק חיפה,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, ג'ינו, אורן

__________

טעות תיקון
בילקוט שפורסמה גביה  פקידת מינוי  על בהודעה
עסקים מחלקת "מנהלת במקום ,2129 עמ' התשס"ח, הפרסומים
עסקים "מנהלת מחלקת צריך להיות ההכנסות בעיריה" באגף

העיריה)". - (להלן אשקלון בעיריית ההכנסות באגף
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