
רשומות

הפרסומים ילקוט

3930   ....... המקרקעין חוק המרשם לפי הממונה על סגן מינוי

3930 מוסף...   ערך מס חוק לפי סכומים תיאום בדבר הודעה

3930 הבריאות...   משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים

3930   ............................... העונשין חוק לפי רפואי במוסד הכרה

חוק טיפול לפי מחוזי פסיכיאטר סגן מינוי  הודעה על
3931 נפש...........................................................................   בחולי

לעניין גמלת חברים לוועדות רפואיות מינוי הודעה על
3931 ניידות....................................................................................  

לפי חוק הסעד (סדרי סעד מחוזי  מינוי פקיד סעד ופקיד
3931 ונעדרים)..................   נפש חולי קטינים, בענייני דין

שירותי וחוק רישוי הטיס חוק מפקחים לפי  מינוי
3931   ............................................................................... התעופה

3931   .......... (עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי הרשאה

על שמירה לשם סמכויות חוק לפי מאבטח  הסמכת
3932 ביטחון הציבור...................................................................  

3932 ממאסר........................   על–תנאי שחרור חוק לפי מינויים

פקודת מחלות לפי מקנה ומפקחי  מינוי מפקחים
3932 הכלבת...........................................   ופקודת חיים בעלי

החוקים לפי ממשלתיים וטרינרים רופאים  מינוי
3933   .............................................................................. האמורים

ולביקורת הצומח להגנת השירותים מנהל תפקיד  הטלת
3933   ............................. (מינויים) המדינה שירות חוק לפי

העסקיים על ההגבלים מקום הממונה ממלא  מינוי
3933   .............................................................. האמור החוק לפי

3934 חדרה...................................   הדתית למועצה ממונה מינוי

 

יוסף, דתיות (מעלה מועצות בדבר הרכב  הודעות
3934 יערים)........................................................................   קרית

3934 פרדסיה...   הדתית במועצה גברי חילופי בדבר הודעה

בריאות חוק ביטוח לפי הבריאות מדד יוקר על  הודעה
3934   ................................................................................ ממלכתי

רשויים, לפקידים למועמדים בחינות בדבר  הודעה
3934   ............... המכס סוכני תקנות לפי ומועדיהן מקומן

3935 המכס..   סוכני מפנקס רישום סוכן מכס מחיקת על הודעה

מפנקס סוכני מכס תאגיד סוכן מחיקת  הודעה על
3935 המכס.....................................................................................  

3935 בבתי המשפט..........................   רשומות ביעור הודעה על

3935 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

2008 הכספים עיריות לשנת של תקציב רגיל  תמציות
תקוה פתח רעות, מכבים מודיעין נתניה,  (אלעד,

3936   .................................................................................. ורמלה)

3939   . (ראש העין) לארנונה ערר ועדת בהרכב שינוי הודעה על

גת, לארנונה (קרית ערר ועדת על מינוי  הודעות
3939   ..................................................................................... שפיר)

3939   .................... (גני תקוה) ארנונה מנהלת מינוי הודעה על

3940 זכויות.......................................   לוחות הצגת בדבר הודעה

3940   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

3955 הרבניים.......................................................   הדין בתי הודעות

3960 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

3963   ............................................................... הודעות מאת הציבור

3976 ישראל..........................................................   בנק מאת הודעות

טעות תיקון

עמוד                              עמוד         
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על המרשם הממונה מינוי סגן
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

המקרקעין, לחוק 118(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,55042477 ת"ז יעקב, אילנה  את ממנה  אני התשכ"ט-11969,

המרשם. על הממונה לסגן

(1 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ח
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
שר המשפטים            __________

.259 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

סכומים תיאום בדבר הודעה
מוסף, התשל"ו-1975 ערך חוק מס לפי

ערך מס לחוק 47א בסעיף הנקוב הסכום  כי  מודיע אני
כאמור בסעיף 126  תואם החוק), התשל"ו-11975 (להלן - מוסף,
(1 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ח ביום החל ולפיכך לחוק,

שקלים חדשים. 272 הוא הסכום

(6 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח ג'
 (3—518 (חמ

בר–און רוני  
שר האוצר              __________

.1542 עמ' התשס"ח, י"פ ;52 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

הבריאות משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים
התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985  התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות החוק), - (להלן
משרד של תמיכות  כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים 

ציבור. למוסדות המשרד) - (להלן הבריאות

לטיפול יחידה המפעילים ציבוריים חולים בבתי תמיכה
הפלסטינית הרשות תושבי קשות, במחלות בחולים

הגדרות .1

- אלה במבחנים

והבריאותי  הרפואי במצבו הפוגעת מחלה - קשה" "מחלה  
אלצהיימר, איידס, (כגון: ממושכת לתקופה האדם של
סרטן, סכרת, פיברוסיס, סיסטיק כפיון, נפוצה, טרשת

שחפת). פרקינסון,

כללי רקע .2

חולים  בתי לטפח מבקש המשרד) - (להלן הבריאות משרד  
הטיפול בתחום והפועלים  בהם, מכיר שהוא  ציבוריים
הפלסטינית (אינם הרשות תושבי קשות, בחולים במחלות
החולים), - (להלן ישראלית) זהות בתעודת מחזיקים

אלה. במבחנים המפורטים בתנאים

הנתמכים הגופים .3

כהגדרתו  ציבור, מוסד הוא  אלה  מבחנים  לפי נתמך גוף  
פעילותו, כקבוע שמטרת המוסד), - לחוק (להלן 3א בסעיף
בית טיפוח השאר, בין היא, שלו, ההתאגדות במסמך
קשות, במחלות בחולים לטיפול יחידה המפעיל חולים

אלה. במבחנים כהגדרתם

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

מבחנים ותנאים .4

תנאים בו מתקיימים אם  לתמיכה ראוי  יהיה מוסד (א)
אלה:

וכן דין כל לפי פועל כאמור, החולים בית (1)
עבודה שיטות ולפי המשרד של רישיון לפי
אנשי בפיקוח הרפואה  מינהל בידי  המוכרות
הרישיון בתנאי שנקבע כפי רפואיים מקצוע
לפחות לפני שנתיים דומה באופן למוסד ופעל

לתמיכה; הבקשה הגשת

ושיטתי סדיר  באופן פועל כאמור, המוסד  (2)
לטיפול הסיוע בתחום חולים בית לטיפוח

;3 בחולים כאמור בסעיף

הפלסטינית הרשות תושבי שהם החולים שיעור (3)
על עולה החולים, בבית  המאושפזים  כאמור,
החולים; החולים המאושפזים בבית מכלל 50%

לשדרוג תכנית מקיים כאמור,  החולים בית (4)
בחולים הטיפול ותנאי השירות רמת הציוד,
ושאושרה ידו על  שהוכנה לתכנית  בהתאם

במשרד; הרפואה מינהל ראש בידי

בפסקה כאמור התכנית וביצוע בחולים הטיפול (5)
שנתיים קבוע פעולה בשיתוף  מתקיימים ,(4)
הפועל אחר מרכזי חולים בית עם לפחות
עשיר באותו ניסיון אשר לו ,(1) בפסקה כאמור
על מראש פי תכנית שאושרה על הכל תחום,

במשרד. רפואה מינהל ידי

לטיפוח אחת מתמיכה יותר תוענק לא ספק, הסר למען (ב)
שנה. בכל מסוים, חולים בית

שדרוג לצורכי המוסד את ישמשו התמיכה כספי (ג)
בחולים. הטיפול ותנאי השירות רמת הציוד,

התמיכה חישוב אופן .5

החולים  שבין מספר ליחס בהתאם התמיכה יחולקו כספי  
החולים כל סך לבין החולים, בבית המאושפזים כאמור,
דיווחי לפי הכל החולים,  בתי  בכל המאושפזים  כאמור
מבחנים לפי לתמיכה זכאים שנמצאו הציבור מוסדות
לא ובלבד שסכום התמיכה המוענק למוסד הציבור אלה,
רמת  הציוד, לשדרוג המיועדות 90% מעלויותיו על יעלה

החולים. בבית המאושפזים בחולים והטיפול השירות

לטיפול בחולים תינתן  היחידה של בעבור הנגשתה לנכים  
.5% של תמיכה תוספת

תחילה .6

(1 בינואר  התשס"ט בטבת ה' ביום זה מבחן של תחילתו
.(2009

(15 במאי 2008) באייר התשס"ח י'
 (3—1888 (חמ

יעקב בן יזרי  
שר הבריאות            

רפואי במוסד הכרה
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

התשל"ז- העונשין, לחוק 312 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשל"ח- הריון),  (הפסקת  העונשין  לתקנות  7 ותקנה ,11977

__________
.226 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח
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מרח'  בע"מ, מדילי  במרפאת ההכרה את מחדש  אני ,21978
הפסקת ביצוע לעניין רפואי כמוסד רחובות3, ,36 הלוי יהודה
שלוש שנים. של לתקופה החוק, של י' בפרק ב' סימן הריון לפי

(15 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ב
 (3—167 (חמ

יעקב בן יזרי  
שר הבריאות            __________

.1432 עמ' התשל"ח, 2  ק"ת

.1995 עמ' התשס"ה, ;678 עמ' התשנ"ו, 3  י"פ

מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי הודעה על
נפש, התשנ"א-1991 בחולי חוק טיפול לפי

טיפול  לחוק  1 סעיף לפי סמכותי בתוקף כי מודיע, אני
אפרים, בן ד"ר אמיר את מיניתי התשנ"א-11991, נפש, בחולי
במחוז נוסף  (בפועל) מחוזי פסיכיאטר לסגן  ,55098081 ת"ז

חיפה.

תתוקן  וסגניהם2  מחוזיים פסיכיאטרים מינוי על הודעה
לפי זה.

(10 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ז'
 (3—658 (חמ

יעקב בן יזרי  
שר הבריאות            __________

.58 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

.3819 עמ' התשס"ח, ;3612 עמ' התשנ"א, 2  י"פ

לעניין רפואיות לוועדות חברים מינוי על הודעה
ניידות גמלת

ממשלת  בין ההסכם 28 של לסעיף כי בהתאם מודיע אני
התשל"ז בסיוון ט"ו מיום לאומי לביטוח המוסד לבין  ישראל

את  הרפואיות הוועדות חברי לרשימת (1 ביוני 1977)1 הוספתי
אורתופדית, בכירורגיה מומחה ,314380577 ת"ז יעקבי, טים ד"ר

מרכז. המחוזית בוועדה

ניידות2  גמלת  לעניין רפואיות ועדות מינוי על ההודעה 
זה. לפי תתוקן

(10 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ז'
 (3—1505 (חמ

יעקב בן יזרי  
שר הבריאות            __________

.3496 עמ' התשס"ז, ;1813 עמ' התשל"ז, 1  י"פ

.136 עמ' התשס"ח, ;2286 עמ' התש"ן, 2  י"פ

סעד מחוזי מינוי פקיד
ונעדרים), נפש חולי קטינים, בענייני דין (סדרי הסעד חוק לפי

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
תל במחוזות מחוזי,  סעד  לפקיד ,064571920 ת"ז טוסון,  ציון 

האמור. החוק לעניין והמרכז, אביב

(3 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ט
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

סעד פקיד מינוי
ונעדרים), נפש חולי קטינים, בענייני דין (סדרי הסעד חוק לפי

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
שפרעם, בעיריית  סעד לפקיד  ,034836320 ת"ז שירין,  חילו 

לעניין החוק האמור.

(3 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ט
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

מפקח מינוי
התעופה, שירותי רישוי חוק ולפי ,1927 הטיס, חוק  לפי

התשכ"ג-1963

ולפי ,11927 הטיס, לחוק 10ג(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
התשכ"ג-21963 (להלן  התעופה, שירותי רישוי לחוק 9(א) סעיף
מנהל ,024233025 ת"ז גולן, אייל  את ממנה אני החוקים),  -
התעופה ברשות ודיווח תיאום ומרכז טיסות אישור תחום
במשרד עובד הוא עוד כל החוקים, לעניין למפקח האזרחית,

התחבורה והבטיחות בדרכים.

(15 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ב
 (3—549 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.148 עמ' התשל"ב, ס"ח ;2551 ג', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.104 עמ' התשכ"ג, 2  ס"ח

מפקח מינוי
התעופה, שירותי רישוי חוק ולפי ,1927 הטיס, חוק  לפי

התשכ"ג-1963

ולפי ,11927 הטיס, לחוק 10ג(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
התשכ"ג-21963 (להלן  התעופה, שירותי רישוי לחוק 9(א) סעיף
מנהל ,025276148 ת"ז אבנר שילו, את ממנה החוקים), אני -
ברשות ולניווט לטיסה עזר ומיתקני  התעופה שדות תחום
עובד הוא עוד כל החוקים, לעניין למפקח האזרחית, התעופה

בדרכים. והבטיחות התחבורה במשרד

(15 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ב
 (3—549 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.148 עמ' התשל"ב, ס"ח ;2551 ג', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.104 עמ' התשכ"ג, 2  ס"ח

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
ופיתוח החקלאות משרד עובדי את בזה מרשה אני (עדות)1,
בקשר חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם הכפר
והתקנות והצווים ,21937 הדיג, פקודת  על עבירות לביצוע 

פיה. שהותקנו על

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

עמ' 49. התשי"ח, ס"ח ;137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2  ע"ר
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זהות מס' ________________________השם
068302140 דניאל בן יעיש
014375042 סטולוב ישראל
059117333 יפרח מאיר
059115113 אלמוג משה
022001762 גופמן עוז
029608825 שונק גיא

(31 בדצמבר  התש"ע בטבת י"ד עד יום זו הרשאה של תוקפה
האמורה. במשרתם משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל (2009

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים      

הסמכת מאבטח
ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 שמירה על חוק סמכויות לשם לפי

שמירה  לשם סמכויות לחוק  7 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני מסמיך  החוק), התשס"ה-12005 (להלן - הציבור, ביטחון על
לעניין למאבטח משטרתי מיתקן באבטחת המועסק מאבטח כל
את אישר מוסמך שקצין ובלבד המאבטח), - (להלן החוק

כשירותו.

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

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

או אדם של על גופו - הקרובה משטרתי ובסביבתו במיתקן (2)
נושא שהאדם סביר חשד למאבטח היה אם תחבורה, בכלי
כדין שלא שימוש לעשות עומד או נשק, כדין שלא עמו
תחבורה. בכלי נמצא כדין שלא המוחזק שנשק או בנשק,

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

שהתפרסם משטרה תחנות למאבטחי ההסמכה כתב
בטל. - 918 עמ' התשס"ח, הפרסומים בילקוט

(18 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט"ו
 (3—3595 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים      __________

.758 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

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

על–תנאי שחרור לחוק 32(ב)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים מיוחדת: ועדת לחברי הסוהרים שלהלן

56413172 קאופמן, ת"ז סג"ד ורד

55822944 נוגידאת, ת"ז סג"ד חאפז

05645509 גלנדר, ת"ז סג"ד צביה

__________
.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. במועד החל שנתיים של לתקופה

(6 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ג'
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים      

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

על–תנאי שחרור לחוק 32(ב)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים: שלהלן לחברי ועדת הסוהרים

056235336 ז'אן, ת"ז לוי סג"ד עפרה

056678089 שלמה, ת"ז סג"ד רות

062226451 פריד, ת"ז סג"ד פאני

30634489 ת"ז בן כנען, ורד ר"כ

5646195 ת"ז לנגוס, לאה ר"כ

05586161 ת"ז יפת, יצחק ר"כ

58034463 ת"ז שנקולבסקי, נחמן ר"כ

023729635 ת"ז סתוי-גרשם, הגר ר"כ

59038257 ת"ז ניצברג, אריאלה ר"כ

59271148 ת"ז שריקי, יורם ר"כ

27944495 ת"ז גבאי, אסתר ר"כ

0223640205 סג"ד אילת דקר, ת"ז

053903142 ת"ז הנגבי, אתי ר"כ

032145419 ת"ז נחמיאס, לימור ר"כ

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) סעיף להוראת  בהתאם 
חתימתו. במועד החל שנתיים של לתקופה

(6 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ג'
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים      __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

מקנה ומפקחי מפקחים מינוי
התשמ"ה-1985, חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

1934 הכלבת, ופקודת

חיים  בעלי מחלות לפקודת  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הכלבת,  לפקודת   2 סעיף ולפי התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
הכפר ופיתוח  החקלאות משרד עובדי את ממנה אני  ,21934
למפקחים להלן, מפורטים  ששמותיהם המשרד)  - (להלן

האמורים: בחיקוקים כמשמעותם מקנה ומפקחי

זהות מס' ________________________השם
005299342 אריה רשף
079724357 גבאי בני

__________
.81 עמ' התשנ"א, ;84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.170 עמ' התשנ"ב, ;242 עמ' ,1 תוס' ,1934 2  ע"ר
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זהות מס' ________________________השם
060578069 גיגי מנחם
041531351 ג'רופי יהודה
052120367 גדעון חמיש
067494468 יוסי כהן
053733135 איברהים בויארת
055765952 זייני יוסף
29608825 יפת יונתן

050092063 מרק מרדכי
11531613 נאור מאיר

057041873 נאסר אמיר
22187629 סובחי יפתח

050354471 שאול פרר
309608966 טפרה קסה
045581238 שוורץ ישראל
29608825 שונק גיא

משמשים המתמנים עוד כל זו הסמכה של תוקפה
במשרד. במשרתם

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'
 (3—1469 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    

ממשלתיים וטרינרים רופאים מינוי
התשמ"ה-1985, חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

1934 הכלבת, ופקודת

חיים  בעלי מחלות לפקודת  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הכלבת,  לפקודת   2 סעיף ולפי התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
משרד עובדי  הווטרינריים הרופאים את ממנה אני  ,21934
ששמותיהם המשרד) - (להלן הכפר ופיתוח החקלאות
כמשמעותם ממשלתיים וטרינרים לרופאים להלן, מפורטים

בחיקוקים האמורים:

זהות מס' ________________________השם
306478470 ברקוביץ יפים
013822408 גראזי שלמה
017711128 גרוס אליס
321772345 גליקמן גנאדי
044701332 עובד זמיר
80937949 פארס חמד

059538355 חרבוש עיד
33493578 מואיז ליאת

307424481 סולומוני אהרון
305819484 פיסמניק סמיון
003761780 מיכאל פירט
323529099 פירוגוב ודים
321881989 ריאוס יוסף
310986427 שמייגר זאב
306762790 שניידר יפים
17674078 מטיאס שקלא

055482509 אלדר אבי
__________

.81 עמ' התשנ"א, ;84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.170 עמ' התשנ"ב, ;242 עמ' ,1 תוס' ,1934 2  ע"ר

זהות מס' ________________________השם
023603582 אבני צבי
057757908 דיין עובדיה
057878837 אליעזר ויטמן
060615432 קלישק שמואל
307557256 יורי שוב
011907763 שטרן טיבריו
058167214 חוסיין איוב
007432610 עוזרי רוני
307405407 ביסטריצקי קונסטנטין
308692367 ארקדי גלפר
313818197 חרבוש קריסטינה
310209135 פרידלוב יפים
011021987 טוב אבן בוריס
15174279 ברמן אליקום

011599950 אמנון ענבר
13403548 פוקמונסקי שמעון
54092598 מיכאל פירק
24959389 בז'רנו נטע
57149197 הדני יובל

051847747 וסרמן אברהם
054521869 פרק שמעון
028650687 לוברני ארז
011354511 יעקובסון בוריס

לעסוק מורשים המתמנים עוד כל זו הסמכה של תוקפה
הווטרינרים,  הרופאים לחוק  3 סעיף לפי וטרינרית ברפואה

במשרד. במשרתם משמשים הם עוד וכל התשנ"א-31991,

(16 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ג
 (3—1469 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    __________

.76 עמ' התשנ"א, 3  ס"ח

ולביקורת הצומח להגנת השירותים מנהל תפקיד הטלת
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עובדת פרוינד, מרים על מטיל אני התשי"ט-11959, (מינויים),
מנהל תפקיד את למלא הכפר,  ופיתוח  החקלאות משרד
י"א יום שעד  בתקופה ולביקורת הצומח להגנת השירותים 

(11 בספטמבר 2008). התשס"ח באלול

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'
 (3—367 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

העסקיים על ההגבלים מקום הממונה ממלא מינוי
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות המדינה (מינויים),  23 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הראשית הכלכלנית בארי, מירב על מטיל אני התשי"ט-11959,
על הממונה תפקיד את למלא העסקיים, ההגבלים לרשות

__________
.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח
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מנועה שבהם והעניינים הנושאים בכל העסקיים ההגבלים
הסדר לפי לטפל  קן, רונית העסקיים, ההגבלים על  הממונה

בעניינה. שנערך עניינים ניגוד למניעת

במרס   25 מיום חודשים  לשלושה  היא המינוי  תקופת 
.2008

(25 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ח
 (3—367 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   

חדרה הדתית למועצה ממונה מינוי
[נוסח משולב], היהודיים הדת חוק שירותי  לפי

התשל"א-1971

הדת שירותי לחוק 6(ב2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עבודי את ממנה אני התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים
במקומו חדרה, הדתית למועצה לממונה ,043276542 ת"ז סמיר,

.2078813755 ת"ז אואנונו, אברהם של

(2 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ט
 (3—140 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         __________

.143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

.2114 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

אזורית הדתית המועצה הרכב בדבר  הודעה
מעלה יוסף

[נוסח משולב], היהודיים הדת חוק שירותי  לפי
התשל"א-1971

שירותי לחוק 6(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
קבעתי התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים הדת
חברים חמישה בת אזורית מעלה יוסף תהיה הדתית שהמועצה

והרכבתי אותה כדלהלן:

זהות מס' ________________________השם
53211124 גואטה שמעון
55522387 ברנס בתיה

053308771 חורש ששון
47241617 אליהו צאלח
55916134 רובין ניסים

(29 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ו
 (3—140 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         __________

.70 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

הדתית קרית יערים המועצה הודעה בדבר הרכב
[נוסח משולב], היהודיים הדת חוק שירותי  לפי

התשל"א-1971

שירותי לחוק 6(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
קבעתי התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים הדת
חברים חמישה בת תהיה יערים קרית הדתית שהמועצה

והרכבתי אותה כדלהלן:

__________
.86 עמ' התשנ"ט, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

זהות מס' ________________________השם
069981942 זקרי בן משה
055562144 לובטון יצחק
029341500 ברובנדר אליעזר
017181595 סימון מקס
054300025 אהרון הנדל

(2 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ט
 (3—140 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         

פרדסיה הדתית במועצה גברי חילופי בדבר הודעה
התשכ"ז-1966 גברי), (חילופי היהודיות המועצות תקנות לפי

היהודיות  הדתיות המועצות לתקנות  4 לתקנה בהתאם
צאושו, עמיר כי מודיע אני התשכ"ז-11966, גברי),  (חילופי 
בפרדסיה2 במקום  הדתית במועצה לחבר מונה ,053278156 ת"ז

.030470215 ת"ז ימיני, מרדכי

(3 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון ל'
 (3—140 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         __________

.135 עמ' התשכ"ז, 1  ק"ת

.1487 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

הבריאות מדד יוקר על הודעה
ממלכתי, התשנ"ד-1994 בריאות חוק ביטוח לפי

ממלכתי, בריאות לחוק 9(ב)(1) סעיף לפי מודיע, אני
המדד  כי בריאות),  ביטוח חוק  - (להלן התשנ"ד-11994 
לחוק החמישית בתוספת שנקבע התחשיב לפי המשוקלל
על 157.83  ל–2007 עמד שנתי בממוצע ממלכתי, בריאות ביטוח

.100=1995 על בסיס ממוצע נקודות -

(3 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ט
 (3—2584 (חמ

שלמה יצחקי פרופ'
הסטטיסטיקן הממשלתי    __________

.156 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח

רשויים, לפקידים למועמדים בחינות בדבר הודעה
ומועדיהן מקומן

התשכ"ה-1965 המכס, סוכני תקנות לפי

לתקנות סוכני המכס, התשכ"ה- ו–20 19 לתקנות בהתאם
רשויים: לפקידים למועמדים בחינות על מודיע אני ,11965

נושאי בדבר בהודעה כמפורט יהיו הבחינות נושאי (1)
רישוי2; לפקידי בחינות

פה; ובעל בכתב ייערכו הבחינות (2)

 18) באלול התשס"ח  י"ח ה', ביום תיערך הבחינה בכתב  (3)
;(2008 בספטמבר

__________
.1307 עמ' התשכ"ה, 1  ק"ת

.192 עמ' התשס"ד, ;1230 עמ' התשנ"ח, 2  י"פ
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פרסומה  מיום 30 ימים בתוך להגיש יש להיבחן הבקשה את (4)
להלן: המצוינים המקומות באחד ברשומות זו הודעה של

חיפה; הנמל 3, שער המכס, בית  

לציון; ראשון גלילי 3א, ישראל רח' המכס, בית  

ירושלים; האלה, כנפי בית נשרים 66, כנפי רח' המכס, בית  

אילת; אילת, נמל ומע"מ, המכס בית

האמורים; המקומות מן אחד בכל לקבל ניתן בקשה טופס

מועמד הבחינה תישלח לכל תקוים על המקום שבו הודעה (5)
כאמור; בקשה שהגיש

יוזמן שבכתב הבחינה את בהצלחה  עבר אשר מועמד (6)
פה. בעל לבחינה

(3 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון ל'
 (3—69 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    

מכס מפנקס מחיקת רישום סוכן  הודעה על
המכס סוכני

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 לפי

המכס, סוכני לחוק 11(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
סוכני מפנקס רישומו מחיקת על מודיע אני התשכ"ה-11964,
פטירתו. עקב ,2097 בפנקס אברהם סופרין, שמספרו של המכס

(27 במאי 2008). התשס"ח באייר כ"ב מיום בתוקף המחיקה

(1 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ח
 (3—495 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    __________

.356 עמ' התשנ"ה, ;16 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מכס מפנקס מחיקת תאגיד סוכן  הודעה על
המכס סוכני

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 לפי

המכס, סוכני  לחוק  11(א)(2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
סוכני מפנקס רישומו מחיקת על מודיע אני התשכ"ה-11964,
,2708 בפנקס שמספרו בע"מ, אקספרס און התאגיד של המכס

בקשתו. לפי

התשס"ח באייר כ"ז מיום בתוקף לצמיתות היא המחיקה
(1 ביוני 2008).

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'
 (3—495 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    __________

.356 עמ' התשנ"ה, ;16 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

בבתי המשפט רשומות ביעור הודעה על
תיקי של וביעורם (שמירתם הארכיונים תקנות  לפי

התשמ"ו-1986 דתיים), דין ובתי משפט בתי

של  וביעורם (שמירתם הארכיונים 4 לתקנות לתקנה בהתאם
כי מודיע אני התשמ"ו-11986, דתיים), ובתי דין המשפט בתי תיקי

בתי  של חומר ארכיוני לבער מבקשת הדין הרבניים בתי הנהלת
כמפורט ורחובות חיפה שבע, באר ירושלים, אשדוד, הרבניים הדין

להלן:

החומרתיאור הנושא טווח
הפרט מס'
בתוספת

דת מטעמי בת הצהרה
פטור לקבלת ומצפון

מדגם למעט משירות,
ומבחר חובה בצה"ל

31 בדצמבר  עד
2005

(19)8

וביטולו, יציאה עיכוב צו
דוגמאות למעט

31 בדצמבר  עד
2003

(20)8

למעט וביטולו, עיקול צו
דוגמאות

31 בדצמבר  עד
1998

(21)8

צווים שונים, למעט
דוגמאות

31 בדצמבר  עד
1998

(22)8

למעט רכוש, חלוקת צו
דוגמאות

31 בדצמבר  עד
1998

(23)8

ומדגם תיקים. מבחר לצמיתות מהחומר יישמרו

(18 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט"ו
 (3—82 (חמ

פרוינדליך יהושע  
המדינה גנז

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), (הוראת שיכונים ציבוריים רישום חוק  לפי

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו בניינים כי מאשר אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת
ידי על  שנרכשו או  ביוזמתה, או מטעמה או  המדינה בידי 
(1 בינואר  התשנ"ה בטבת כ"ט יום לפני החלה ובנייתם המדינה
והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו או ,(1995
בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יום י"ב התשכ"ה-21965, עד
על כאמור התכנית אישור ממועד שנתיים בתוך החלה ובנייתם
בתשריט כחול המתוחמים בצבע המפורטים להלן, המקרקעין

ציבוריים: שיכונים הם

חלקותגושהמקום

ספדי -  568276מודיעין

7  11565קרית חיים

מירומי - 56538מודיעין

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים  בהם לעיין  וניתן והשיכון

לקהל.

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'
  (3―74 (חמ

                                       סימונה טסטה
הפרוגרמות אגף מנהלת     סגנית

והשיכון הבינוי משרד
__________

;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1  ס"ח

עמ' 1646. התשנ"ה, י"פ  
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח

__________
.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת
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אלעד לשנת עיריית של רגיל תמצית תקציב
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת אלעד עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 23,081,000ארנונה
1,300,000מפעל המים

חינוך 559,000עצמיות
רווחה 656,000עצמיות

אחר 7,347,000עצמיות
הכל עצמיות 32,943,000סך

החינוך ממשרד 7,415,000תקבולים
לרווחה אחרים ממשרדים 10,038,000תקבולים

הרווחה ממשרד 50,000תקבולים
אחרים ממשלתיים 3,042,000תקבולים

לאיזון כללי 20,028,000מענק
הפנים ממשרד אחרים 107,000מענקים

ממשלה תקבולי הכל 40,680,000סך

אחרים 6,347,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 79,970,000וכיסוי

בארנונה 12,110,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 92,080,000סך

4,247,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 96,327,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 8,880,000שכר
32,613,000פעולות כלליות

   -מפעל המים
הכל כלליות 41,493,000סך

חינוך עובדי 3,447,000שכר
חינוך 15,178,000פעולות
חינוך הכל 18,625,000סך

רווחה עובדי 2,950,000שכר
רווחה 12,055,000פעולות
רווחה הכל 15,005,000סך

וביוב מים מילוות    -פירעון
אחר מילוות 4,347,000פירעון

הכל פירעון מילוות 4,347,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 500,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 79,970,000וכיסוי

בארנונה 12,110,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 92,080,000סך

4,247,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 96,327,000סך

(10 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ז'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

עיריית נתניה לשנת של תמצית תקציב רגיל
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת נתניה עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 429,000,000ארנונה
1,800,000מפעל המים

חינוך 25,715,000עצמיות
רווחה 1,543,000עצמיות

אחר 102,562,000עצמיות
הכל עצמיות 560,620,000סך

החינוך ממשרד 158,784,000תקבולים
הרווחה ממשרד 74,605,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 6,678,000תקבולים
לאיזון כללי 100,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 5,160,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 245,327,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 805,947,000וכיסוי

בארנונה 73,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 878,947,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 878,947,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 176,308,000שכר
194,309,000פעולות כלליות

   -מפעל המים
הכל כלליות 370,617,000סך

חינוך עובדי 142,747,000שכר
חינוך 123,343,000פעולות
חינוך הכל 266,090,000סך

רווחה עובדי 21,445,000שכר
רווחה 91,777,000פעולות
רווחה הכל 113,222,000סך

וביוב מים מילוות 140,000פירעון
אחר מילוות 53,658,000פירעון

הכל פירעון מילוות 53,798,000סך

מימון 2,220,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 805,947,000וכיסוי

בארנונה 73,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 878,947,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 878,947,000סך

(2 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ח
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

של עיריית מודיעין מכבים רעות תמצית תקציב רגיל
2008 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
מודיעין עיריית  של רגיל תקציב אישרתי  אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת רעות מכבים

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 127,231,000ארנונה
280,000מפעל המים

חינוך 33,335,000עצמיות
רווחה 642,000עצמיות

אחר 15,924,000עצמיות
הכל עצמיות 177,412,000סך

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 68,098,000תקבולים
הרווחה ממשרד 9,409,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 6,997,000תקבולים
לאיזון כללי 2,211,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 500,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 87,215,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 10,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 264,637,000וכיסוי

בארנונה 12,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 276,837,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 276,837,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 30,788,000שכר
79,542,000פעולות כלליות

3,497,000מפעל המים
הכל כלליות 113,827,000סך

חינוך עובדי 72,446,000שכר
חינוך 58,144,000פעולות
חינוך הכל 130,590,000סך

רווחה עובדי 3,873,000שכר
רווחה 10,083,000פעולות
רווחה הכל 13,956,000סך

וביוב מים מילוות    -פירעון
אחר מילוות 4,644,000פירעון

הכל פירעון מילוות 4,644,000סך

מימון 1,620,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 264,637,000וכיסוי

בארנונה 12,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 276,837,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 276,837,000סך

(2 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ח
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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תקוה לשנת פתח עיריית של רגיל תמצית תקציב
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
תקוה פתח עיריית רגיל של תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 605,000,000ארנונה
1,010,000מפעל המים

חינוך 27,218,000עצמיות
רווחה 2,262,000עצמיות

אחר 117,772,000עצמיות
הכל עצמיות 753,262,000סך

החינוך ממשרד 117,087,000תקבולים
הרווחה ממשרד 66,238,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 9,603,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 1,000,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 193,928,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

947,190,000

בארנונה 58,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 1,005,190,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 1,005,190,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 261,200,000שכר
241,900,000פעולות כלליות

   -מפעל המים
הכל כלליות 503,100,000סך

חינוך עובדי 144,800,000שכר
חינוך 136,000,000פעולות
חינוך הכל 280,800,000סך

רווחה עובדי 18,900,000שכר
רווחה 81,400,000פעולות
רווחה הכל 100,300,000סך

וביוב מים מילוות 57,000,000פירעון
אחר מילוות     -פירעון

הכל פירעון מילוות 57,000,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 3,950,000הוצאות

2,040,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 947,190,000וכיסוי

בארנונה 58,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 1,005,190,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 1,005,190,000סך

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

רמלה לשנת עיריית של רגיל תמצית תקציב
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת רמלה עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 121,500,000ארנונה
19,500,000מפעל המים

חינוך 7,000,000עצמיות
רווחה 950,000עצמיות

אחר 35,617,000עצמיות
הכל עצמיות 184,567,000סך

החינוך ממשרד 35,674,000תקבולים
הרווחה ממשרד 30,000,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 4,723,000תקבולים
לאיזון כללי 35,328,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 417,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 106,142,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 290,709,000וכיסוי

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 305,709,000סך

400,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 306,109,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 62,075,000שכר
78,075,000פעולות כלליות

17,000,000מפעל המים
הכל כלליות 157,150,000סך

חינוך עובדי 31,308,000שכר
חינוך 37,963,000פעולות
חינוך הכל 69,271,000סך

רווחה עובדי 8,619,000שכר
רווחה 31,819,000פעולות
רווחה הכל 40,438,000סך

וביוב מים מילוות 2,900,000פירעון
אחר מילוות 16,500,000פירעון

הכל פירעון מילוות 19,400,000סך

מימון 3,100,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,350,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 290,709,000וכיסוי

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 305,709,000סך

400,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 306,109,000סך

(17 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ד
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

ערר על שינוי בהרכב 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
באייר ח' מיום בישיבתה העין,  ראש  עיריית מועצת מינתה
לחבר ,63749931 את ישראל חיות, ת"ז (13 במאי 2008) התשס"ח

וקנין2. מיכאל במקום לארנונה, ערר בוועדת

(5 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ב'
 (3—265 (חמ

סיני משה  
ראש עיריית ראש העין     __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.2590 עמ' התשס"ז, 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

בישיבתה  המועצה), (להלן - גת עיריית קרית מועצת מינתה
ועדת ערר לעניין (11 במרס 2008), התשס"ח ב' באדר ד' מיום
כמפורט  חברים,   3 של  ג') (הרכב נוסף2  בהרכב  האמור  החוק 

להלן:

ראש יושב - ברסלר אברהם

חבר - פורת מלכיאל

- חבר. שלום אסרף

שוורץ ירדנה האמורה את המועצה בישיבתה מינתה כן
ההרכבים זה ובשני ועדת ערר בהרכב של חבר מקום לממלאת

הצורך. לפי שנקבעו2,

(16 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ג
 (3—265 (חמ

דהרי אבירם  
ראש עיריית קרית גת      __________

.1585 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

ערר ועדת מינוי
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   17.2.2008 מיום בישיבתה  שפיר אזורית  מועצה מינתה 
כמפורט חברים שלושה האמור, בהרכב של החוק לעניין ערר

להלן:

ראש הוועדה יושב עו"ד - אליעזר רפלר,

רחמני אורי

זהבי. גלעד

(16 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ג
 (3—265 (חמ

אברג'ל אשר  
ראש המועצה האזורית שפיר    __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
באייר ט"ז מיום בישיבתה תקוה, גני המקומית המועצה מינתה
,057964082 ת"ז עוזיהו,  איריס את  (2008 במאי   21) התשס"ח
ת"ז אוריון, צור במקום האמור, החוק לעניין ארנונה, למנהלת

.224191520

(22 במאי 2008) התשס"ח באייר י"ז
 (3—265 (חמ

לוין אבישי  
המועצה המקומית גני תקוה ראש    __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.2124 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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זכויות לוחות הצגת בדבר הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

מס' רישום הזכויות של גושי הודעה כי לוחות בזה נמסרת
נגב   400559 (פורעה),  נגב  400597 ,400328 (אלסיר),  נגב  400408
למשך (29 במאי 2008) כ"ד באייר התשס"ח (ערערה), הוצגו ביום
הסדר אזור המקרקעין,  הסדר פקיד בלשכת ימים לעיון שלושים
על והממונה שבע, באר ,4 רח' התקוה הממשלה, הדרום, קרית

שבע. באר ,4 התקוה רח' הפנים, משרד הדרום, מחוז

(29 במאי 2008) התשס"ח באייר כ"ד
דמארי רמי  

המקרקעין הסדר פקיד
אזור הסדר הדרום        

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/3845ב". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

שכ' מורשה,  ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
ח"ח גוש 30053, - 1 מס' וכביש הרחובות הע"ח בין שטח
,57 ,56 ,48 ,46-39 ,36-34 ,23-20 חלקות ,30054 גוש ;20 ,19
,106 ,84-82 ,55 ,54 ,51 ,49 ח"ח ,118 ,111-108 ,105 ,81-77
בתשריט  הגבולות המסומנים לפי 122-119. הכל ,114 ,113

.3845 תכנית

הרישום  בהוראות סופר טעויות תיקון התכנית: מטרת  
.3845 המפורטות בטבלת החלוקה החדשה שבתשריט

מק/7120א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

טור,  אבו רח' בתכנית ומקומם: ירושלים, הכלולים השטחים  
;629.950  - Y קואורדינטות  ,222.050 - X קואורדינטות

ח"ח 100. חלקה 98 בשלמותה, מוסדר, 29983 לא גוש

מגורים 5 למוסדות  ייעוד מאזור שינוי התכנית: א) מטרת  
למגורים  מיוחד  1 מגורים ומאזור מוצעת, ולדרך ציבור
מחדש  קביעה ידי על  7120 תכנית הוראות תיקון ב) ב;
מזרחי, אגף כדלקמן: קביעת בינוי לתוספת מטרותיה של
הבניין, של הדרומית בחזית בניה ותוספת קומה תוספת
ולקיים בשטח;  בינוי לנספח 3 יח"ד, בהתאם תוספת לשם
בשטח ל–1,282 מ"ר מהם  המרביים הבניה שטחי ג) קביעת
שירות;  שטחי ו–268.5 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר כ–1,013.5
בשטח; חדשים בניין קווי וקביעת בניין קווי שינוי ד)
קביעת  ו)  יח"ד;  ל–8  בשטח  מרבי יח"ד מספר קביעת ה) 
להקמת ביצוע קביעת שלבי ז) לבניה, כאמור; בניין קווי
וקביעת בינוי הוראות קביעת ח) כאמור; הבניה תוספות
מבנים/ בגין הוראות ט) קביעת בניה; היתר למתן תנאים
לשימור; עצים בגין  הוראות קביעת י) להריסה;   גדרות

המגרש. גבול לאורך בגין הקמת גדר הוראות קביעת יא)

מק/12649". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

רח'  רמות שכ' בתכנית ומקומם: ירושלים, הכלולים השטחים  
,636/320 Y מזרח מערב קואורדינטות ולנשטיין, נחום משה
חלקה  30728 מוסדר, גוש ;218/625 X דרום צפון קואורדינטות

בשלמותה. 5

קביעת  ב) מאושרים; בניין בקווי שינוי א) התכנית: מטרת  
קביעת ג) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות 
קביעת ה) להריסה; ובניה גדרות בגין הוראות קביעת ד)

להעתקה. בגין הוראות

מק/12685". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

מקור  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,Y 219/685 מזרח מערב קואורדינטות ;117 ברוך, רח' רש"י
מוסדר,   30076 גוש ;X צפון   632/950 דרום קואורדינטות

בשלמותה. 124 חלקה

פירוט  לפי א) שינוי במערך ייעוד הקרקע התכנית: מטרת  
בינוי  קביעת  ב) ב; מגורים לאזור   3 מגורים מאזור זה:
דיור יחידת הרחבת לשם שניה בקומה בניה לתוספות
בשטח. לקיים  ובהתאם  הבינוי לנספח בהתאם  קיימת, 
120 מ"ר.  על עולה לא יחידת דיור שטח כל כי בזה מודגש
הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג)
שטחים  (מתוכם 421.91 מ"ר ל–483.24 מ"ר וקביעתם בשטח
ביצוע  שלבי שירות); ה) קביעת שטחי ו–61.33 מ"ר עיקריים
בינוי הוראות קביעת ו)  הבניה, כאמור; תוספות להקמת
הוראות קביעת ז) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

בניה. חריגות הריסת בגין

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/11892". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

פסגת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;636.550-222.350 קואורדינטות   ;14 ברדנוב ירמיהו רח'  זאב,

ירדני. ח"ח 141 חלקה 139 בשלמותה, 30614 ירדני, גוש

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בניין בקווי שינוי ב) ב'; מגורים לאזור מגורים מאזור זה:
בשטח; מאושרות בניה בזכויות שינוי ללא  מאושרים
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ג)
היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ד)
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להריסה; מבנה/גדר בגין הוראות קביעת ה) בשטח;  בניה
עץ לעקירה. בגין קביעת הוראות ה)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3932 עמ' התשס"ז, ,5704

מק/12621". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
חלקה  30758 (מוסדר), גוש - המדע קריית רח' חוצבים, הר
,219.600 - X קואורדינטות ;19 ,4 ,2 ח"ח  בשלמותה,  12

.634.550 - Y קואורדינטות

כמפורט הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  (1 התכנית:  מטרת  
ולדרך ליער תעשיה, לאזור מיוחד תעשיה מאזור א) להלן:
דרך תעשיה,  לאזור אדם נטע מיער ב) נופי; טיפול ו/או 
קיים נוף ו/או עיצוב לדרך משטח ג) נופי ויער; טיפול ו/או
ללא חדש בניין להקמת בינוי קביעת (2 ליער; מאושר או
בניין קווי קביעת א) מאושרות בשטח: בניה בזכויות שינוי
המבנה; להקמת ביצוע  שלבי קביעת ב) כאמור;   לבניה,
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ג)
ובו לתעשיה שטח הוראות בגין ביטול קביעת ד) בשטח;
מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ה) גינון; חובת

הבעלים. בהסכמת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1706 עמ' התשס"ח, ,5771

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה הראל ולבניה
הל/מק/514", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים
לתכניות כפיפות מי/340ד, הל/מח/250ד, לתכניות  שינוי

מי/340ד. הל/מח/250ד,

ציון, מבשרת  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
מגרשים  9 בשלמותה; חלקה ,30464 גוש  - 10 המשלט רח'

מי/340ד. מתכנית בשלמותם ו–9ב 9א

הבעלים; בהסכמת מגרשים  איחוד א)  התכנית:  מטרת
בדבר אדריכליות הוראות שינוי ג) בניין; בקווי שינויים ב)

לבניה. המותר הקומות מספר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ציון, מבשרת ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-5333125/6 ,02-5333125

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 את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

שמש בית 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,
שינוי בש/מק/84ב", מס'  "תכנית  מופקדת שמש בית  ולבניה 

בש/84. לתכנית

סמטת ויצ"ו שמש, בית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטות לבין ,198.725 רוחב קואורדינטות שבין השטח ;2

.158 חלקה ,5213 גוש ;628.500 אורך

צדדי. בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
שמש, בית  רמת  ,10 שורק נחל רח' שמש,  גבית  ולבניה   לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900777 טל'
,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.02-6290222 טל' ירושלים,

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

מסתמכת. היא שעליהן

ג'קי אדרי  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

שמש לתכנון ולבניה בית

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי מס' קא/מק/192", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה אונו

תממ/281. מס' מיתאר לתכנית

,6370 גוש אונו - קריית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.66 ח"ח ,72 ,37 חלקות

הציבוריים הקרקע ייעודי הסדרת התכנית: מטרת
ידי: על במתחם, התכנון את  לשפר  כדי התכנית  בתחום
בניין; קווי שינוי ב) הבעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד  א)
אדריכלי; עיצוב  הוראות קביעת ד) לחניה; דרך הרחבת   ג)

בזכויות הבניה. אין שינוי ה)

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
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לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-5311245 טל' אונו, קריית סוקולוב 13, רח' ולבניה אונו,

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

מסתמכת. היא שעליהן

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

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

מאא/מק/2022". "תכנית מס' מופקדת אביב מחוז תל ולבניה

הרחובות אזור, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
;197 חלקה ,6010 גוש - הרצוג השיקמה, המצודה, האיכרים,

.167 ,165 ,164 ,162 ח"ח ,166 חלקה ,6026 גוש

בת–תוקף בתכנית שנקבעו שטחים הגדלת התכנית: מטרת
קיימת, דרך ביטול קיימות, דרכים  הרחבת ציבור, לצורכי

וזיקת הנאה. הסדרת חניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
אור ,122 סעדון אליהו  שד' יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון 
המחוזית הוועדה למשרדי ועותק ,03-5388108 טל' יהודה,
החדשה, הממשלה קריית אביב, תל מחוז ולבניה  לתכנון

אביב. תל ,125 בגין מנחם שד'

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

מסתמכת. היא שעליהן

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

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
רג/מק/1438", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל
רג/מק/ לתכנית כפיפות רג/340/ג/7, רג/340, לתכניות שינוי

340/ג/17.

מהספארי חלק גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גדר הספארי, - מצפון גבולות התכנית: ;55 ,47 ח"ח ,6141 גוש -
ממערב - תחום חדשה, דרך תחום - ממזרח לוד, מדרום - דרך

חדשה. דרך

הספארי, של לאפשר כניסה מחלקו הדרומי התכנית: מטרת
בת–תוקף לצורכי שטחים שנקבעו בתכנית הגדלת ידי: א) על
מיתאר תכנית  לפי דרך  לייעוד שימושים ב)  דרכים; ציבור: 

בתכנית תשולב  המתוארת הכניסה ג) כל ספיחיה; רג/340 על
איילון פארק מחוזית, ועדה בסמכות התכנית אישור (עם בעתיד

.(461) כביש לוד מכיוון איילון לפארק עם הכניסה תממ3/5),

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
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
קומה ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קריית אביב, תל מחוז

אביב. תל ,13

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

מסתמכת. היא שעליהן

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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/1257. שינוי לתכנית רג/מק/1257/ד", מס' מפורטת "תכנית (1)

ז'בוטינסקי  גן, רח' רמת ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
גבולות ;468 ,47 חלקות גוש 6128, - 89 ארלוזורוב רח' פינת
ארלוזורוב, - רח' מדרום ז'בוטינסקי, - רח' מצפון התכנית:
179 בגוש  ,48 חלקות - ממזרח הציונות, כיכר - ממערב

.6128

הבעלים,  בהסכמת וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת  
שימור ב) רג/1257; תכנית לפי המגרשים גבולות שינוי
שינוי ג) ציבור; לצורכי עלית, של ההיסטורי המבנה כל
ושטחי שירות, לאור עיקריים שטחים חלוקת השטחים בין

עילית. חרושת בית של ההיסטורי המבנה כל שימור

רג/340, לתכניות שינוי רג/מק/1337/א", מס' מפורטת "תכנית (2)
רג/מק/340/ לתכניות ובהתאם רג/913, רג/340/ג, רג/340/ג/3,

רג/מק/340/ג/17. רג/מק/340/ג/16, ג/1/16,

יהודה  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גבולות ;838 ,837 חלקות ,6128 גוש המעיין;  רח' פינת 

839 בגוש  חלקה המעיין, מדרום - רח' התכנית: מצפון -
 285-283 חלקות - ממערב יהודה, רח' - ממזרח ;6128

.6128 בגוש

התכנית,  בכל תחום מחדש וחלוקה התכנית: איחוד מטרת  
השטח והגדלת הבניה, ומגבלות בזכויות שינוי ללא
לאזור  ושפ"פ  ג3  מגורים אזור שינוי א) ידי: על הציבור,
ושפ"פ לאזור ציבור לבנייני מאזור שינוי ב) בנייני ציבור;
רג/ תב"ע לפי המותרות: התכליות ג) ושפ"פ; ג3 מגורים
באזור (2 רג/913; תב"ע לפי - ג3 מגורים באזור  (;1 :913
עם שטח פרטי פתוח ג) רג/913; תב"ע לפי - ציבור לבנייני
ד) רג/913; תב"ע לפי הקרקע במפלס לציבור הנאה זיקת
בניינים גובה ה) רג/913; תב"ע לפי - מזעריים בניין קווי

רג/913. לפי תב"ע שטח - בתאי

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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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
קומה ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קריית אביב, תל מחוז

אביב. תל ,13

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
מרחב תכנון מקומי חדרה

תכניות 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 חדרה ולבניה

תכניות אלה: חיפה מופקדות

חד/812. שינוי לתכנית חד/מק/812יב", מס' מפורטת "תכנית (1)

תעשיה  אזור חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
49 בשלמותה,  חלקה ,10001 גוש אליאנס - צפוני, מפעלי

.77 ,43 ח"ח

לגליזציה  כדי לאפשר מתן בניין התכנית: הקטנת קו מטרת  
למבנה.

חד/900. שינוי לתכנית חד/מק/900נב", מס' מפורטת "תכנית (2)

גוש 10016, - חדרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 175 חלקה

בפועל,  קיים מצב לפי דרך מיקום קביעת התכנית: מטרת  
ומגורים. שטחים בין שצ"פ וחילופי

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה,   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-8616205 טל' חיפה, ,15 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

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/מק/813יד".

,7726 גוש - חדרה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 39 חלקה

קיים. למבנה בניין קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3066 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 15.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה  לתכנון
רח' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8616205 טל' חיפה, ,15 פלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

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

.24 משח שינוי לתכנית חכ/מק/12/יב", מס'

,10552 גוש מגדים - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 50. 4 בשלמותה, חלקה

הסכמת ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
צדי הבניין: קווי שינוי ג) בינוי; תכנית הוראות שינוי ב) בעלים;

מ'. ל–6 מ' מ–4 צדי מערבי מ', ל–3.4 מ' מ–4 מזרחי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3291 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5413, 27.5.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה לתכנון
רח' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9633448 טל' חיפה, 15א, פלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

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,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עירון ובמשרדי ולבניה
ען/360 לתכנית שינוי מק/ען/990", מס' "תכנית מופקדת  חיפה

ב.מ.

שכ' באקה אלגרבייה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.33 ,30-25 חלקות ,8765 גוש אלדרדס -

הסכמת ללא מחדש וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת
חוקי לרישוי בסיס ג) יצירת הוראות בניה; קביעת הבעלים; ב)

בניינים קיימים.

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
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של מיום פרסומה ימים חודשיים בתוך להגיש התנגדות רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6351789
04- טל' 15א, פלי"ם רח' חיפה, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.8633448

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  

המקומית הוועדה ראש יושב
עירון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
טייבה מקומי תכנון מרחב

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

טב/2738. לתכנית שינוי ,"3374

,7846 גוש - טייבה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.20 ח"ח

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

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1828 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5574, 7.2.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל טייבה,  ולבניה לתכנון 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה אלטייבה

מודיעין-מכבים-רעות 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,
מד/מק/12/2", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת מודיעין ולבניה 

מד/1/2. מד/במ/2, לתכניות שינוי

של המערבי חלקו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מוטה לב, חיים לסקוב, בר חיים השמשוני, פינת הרחובות אתר
,31 חלקות ,5568 מגוש - חלק חטיבת הצנחנים פינת רח' גור,

ממגרש 647. 666 וחלק ,648 מגרשים ;34 ,11 ,5 ח"ח ,42

של מתחם בלב ציבור  למבנה מגרשים התכנית:  מטרת
על השמשוני, אתר של המערבי בחלקו ציבור למבני שטחים
ציבור; למוסדות  למבנים מגרשים של וחלוקה איחוד א)   ידי:

ואחורי. צדי בניין בקו 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 מיום פרסומה ימים חודשיים בתוך להגיש התנגדות רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
מודיעין, ,1 ת"ד מודיעין, עיריית ולבניה לתכנון  המקומית

.08-9726058/115 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
ספקטור משה  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה מודיעין

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/38/650", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/תרשצ/3/14/21. נת/2/379, נת/2, לתכניות

עין התכלת השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ'
ח"ח 115. 47 בשלמותה, חלקה ,8413 גוש -

לקומת עליונה מקומה זכויות ניוד א) התכנית: מטרת
ג) שינוי  יח"ד;  ל–2  אחת מיח"ד יח"ד מספר הגדלת ב) קרקע;

בניין. קווי

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 קריית 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

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

נת/7/400. נת/3, לתכניות שינוי נת/מק/37/650", מס'

התכלת, עין שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 125. 98 בשלמותה, חלקה גוש 8322, - 29 המלכים רח'

קומת תוספת ב) עיקרי; שטח  תוספת  א) התכנית: מטרת
שירות. שטחי הגדרת ד) בניין; קווי שינוי ג) מרתף;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.113 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5724, 17.8.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

שר שמעון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נתניה ולבניה לתכנון
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לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
רצ/ מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רצ/2/9/23/1. רצ/23/1, רצ/1/1, לתכניות שינוי מק/4/9/23/1",

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

ללא הקצאה  וטבלת וחלוקה איחוד התכנית: מטרת 
בעלים. הסכמת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1829 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5774, 20.12.2007 ובילקוט

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

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 והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

שינוי לתכניות רח/מק/800/א/1/33", מס' מיתאר "תכנית (1)
רח/2000/ג, לתכנית ביטול רח/800/א/33, רח/2000/י, 
רח/ רח/מק/2000/ב/3, רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות

תמא/2/4.

סוקולוב 9  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 352 חלקה ,3703 גוש -

ללא  קיים בבניין דיור  יחידת תוספת א)  התכנית: מטרת  
שיהיו כך הבניה, ובאחוזי הבניה זכויות בשאר תוספת

והוראות  קביעת זכויות ב) במקום 11 יח"ד; 12 יח"ד בבניין
בניה.

רח/ לתכנית שינוי רח/מק/31/1050", מס' מיתאר "תכנית (2)
רח/מק/2000/ב/2, רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות ,1050

רח/תמא/38. רח/תמא/2/4,

חנה  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
269 בשלמותה;  חלקה ,3655 - גוש שד' וולקני אברך פינת

בשלמותה. 249 חלקה ,3656 גוש

כל שסך כך עד 15%, הקומות בין העברה א) התכנית: מטרת  
בלבד;  המזרחי המגרש  למחצית  50% ישארו הבניה  אחוזי
לצד  ל–2.6 מ' מ' יהיה מ–4 צדדי בניין קו הבניין: בקווי ב) שינוי
ל–3 מ';  מ' מ–4 יהיה דרום לכיוון צדדי בניין קו בלבד, מזרחי
כמסומן  קווי הבניין ד) 2 יח"ד; לבנות המגרש ניתן יהיה על ג)

בתשריט.

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
ההתנגדות העתק רחובות. ,2 ביל"ו רח'  רחובות, ולבניה 
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית  יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רח/ מס' מיתאר תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכניות כפיפות רח/2000/א, לתכנית שינוי מק/2000/א/30",

רח/תמא/2/4. רח/מק/2000/ב/2, רח/2000/ב/1,

 17 המעפיל רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 123 חלקה ,3648 גוש -

לבנות  יהיה שניתן כך 2 יח"ד תוספת א) התכנית: מטרת
יהיה  שניתן כך תוספת 6% עיקרי ב) בחלקה; 4 יח"ד הכל בסך
במקום  ל–3 מ' צדדי קו בניין שינוי ג) 56% במקום 50%;  לבנות

(קיים). יח"ד לבנות 4 ניתן המגרש יהיה על ד) 4 מ';

,8/2/2008 הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום הודעה על
.2145 עמ' התשס"ח, ,5782 הפרסומים ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מלול רחמים  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רחובות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטות תכניות אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

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

לתכנית שינוי לה/מק/מ/1/15/ג", מס' מפורטת "תכנית (1)
לה/1/15/1000/א.

,4448 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.6 ,5 ח"ח

לבנייני  המיועד למגרש שימושים הוספת התכנית: מטרת  
מוסד ילדים, גן מועדון, במגרש: המותר השימוש ציבור,

ורווחה. חינוך

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1277 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5757, 4.11.2007 ובילקוט

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

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

בשלמותו.
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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.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2526 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5789, 7.8.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות ובשעות

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לה/מק/ לה/בת/22/1000, לתכניות שינוי לה/מק/2/22/1000",

.1/22/1000

 ,4344 גוש - רמלה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.9 ,4 ח"ח ,4375 גוש ;31 ,29 ח"ח

,2021 למגרשים מזרחי בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת
אחד)  כל (5.4 מ"ר ב) החלפת שטחים שווים מ'; ל–4.5 מ' מ–5 2102
סעיף  תיקון ג) למגרש 2045 שפ"פ; היטק 2021 תעשיית מגרש בין
התכנית  לה/מק/1/22/1000 להוראות בתכנית 13 לפרק ד, קטן

שפ"פ. - ושימושים תכליות -

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3756 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 6.7.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות ובשעות

יואל לביא  
המקומית הוועדה ראש יושב

רמלה ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום 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 השרון דרום ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

שד/ לתכנית שינוי שד/מק/25/433", מס' מפורטת "תכנית (1)
.11/433

גוש  - מגשימים ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
מתכנית  427 בשלמותו מגרש  58 בשלמותה; חלקה ,7233

שד/11/433.

מגורים  לבית קדמי נקודתי בניין קו שינוי התכנית: מטרת  
מ'. ל–3.80 מ' מ–5

לתכניות שינוי  שד/מק/28/470", מס' מפורטת "תכנית (2)
שד/1/470. משמ/103(שד),

,4779 גוש  - עינת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.24 ח"ח ,4782 גוש ;3 ח"ח

מגרשים,  של בהסכמה וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי  בתכנית שאין ובלבד

קרקע.

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
שד/1/470, משמ/103(שד), לתכניות שינוי שד/מק/24/470",

שד/7-8/470.

חלקות ,4779 גוש עינת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 4 חלקה ,4780 גוש ;10 ח"ח 9, 8-6 בשלמותן,

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

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3427 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 28.6.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

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

זמורה מקומי תכנון מרחב

מקומיות ערים בניין תכניות 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 ולבניה זמורה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

שינוי זמ/מק/3/2/263", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (1)
זמ/2/263. לתכנית

רח'  בתיה, מזכרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.30 ,29 ח"ח ,3714 - גוש מנחם בגין

מ–12 יח"ד  הדיור יחידות מספר שינוי א) התכנית: מטרת
מרפסות  הבלטת שטח עיקרי, בסך כל שינוי ללא ל–16 יח"ד,
הקומות מספר הגדלת ב) ;40% עד קדמי בניין בקו פתוחות
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הגג.  על חדר   + קומות ל–4  הגג על  חדר + קומות  מ–3
רעפים. בדבר  עם או שטוח זמ/2/263 יכול להיות בתכנית
הבניה זכויות שאר .30% במקום   28% נטו: הגינון שטח
לתכנית בהתאם  שינוי  בלא נשארות הבניה  והוראות 

לנספחיה. זמ/2/263

שינוי זמ/מק/1/4/572", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (2)
זמ/מק/4/572. זמ/במ/572, לתכניות

ברקת  הרחובות גדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.135-128 חלקות ,4586 ולשם - גוש

בניין  בקו ב) שינוי מחדש; וחלוקה א) איחוד התכנית: מטרת  
פרטיות; שחיה ובריכות המבנים בדבר בתכנית  הקבוע
סך את לשנות בלי הבניה המותרים, שטחי חלוקת שינוי ג)
של שינוי ד) התכנית; בתחום השונים הייעודים שטחי כל
בדבר עיצוב אדריכליים, או בינוי תכנית בדבר לפי הוראות
ומיקום המגרש על יחידות למספר מינימלי, מגרש גודל
לניוד אפשרות מתן פרטיות. שחיה בבריכות מכונות חדרי
הבניה  והוראות הבניה זכויות שאר הקומות. 20% בין עד
זמ/מק/ לתכניות זמ/במ/572, בהתאם שינוי נשארות בלא

זמ/6/500. זמ/5/500, ,4/572

שינוי זמ/מק/1/1/66/598", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (3)
זמ/1/66/598. לתכנית

הרחובות  יבנה, גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,557 - גוש אלתרמן נתן עמית, יהודה המגינים, מנחם בגין,

בשלמותן. 395-393 חלקות

בהסכמת  מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
כל של הכולל בשטח שינוי ללא יח"ד, והוספת הבעלים,

ייעוד קרקע.

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
מעו"ד, תצהיר בצירוף ההתנגדות את בעיתונים. הפרסומים בין
זמורה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי לשלוח יש
קובץ לשלוח או עקרון,  קריית ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בניין
העתק את ימציא  המתנגד  .miki@zmora.org.il לכתובת:
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

זמ/1/95/598. לתכנית שינוי מק/2/95/598",

נאות שכ' יבנה, גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.128 ח"ח ,53 חלקה ,562 גוש ויהלום - ספיר יבנאי, הרחובות

שיתאימו כך מגרשים, של גודלם שינוי א) התכנית: מטרת
המאושרת; התכנית לפי בלבד יח"ד לשתי מינימלי מגרש לגודל
שאר  בלבד. למגורים המיועדים מגרשים של וחלוקה איחוד ב)
לתכניות בלא שינוי בהתאם והוראות הבניה נשארות זכויות

לנספחיהן. זמ/108/598 זמ/800, זמ/95/598,

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1830 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5774, 28.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
כביש (על עקרון ביל"ו, צומת מרכז זמורה, בניין ולבניה לתכנון
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,(411
לעיין וכל מעוניין רשאי רמלה, ,91 רח' הרצל קריית הממשלה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

טל אדם  
המרחבית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון לב ולבניה
שינוי צש/מק/37/21-9", מס' "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

צש/0/2-0. צש/9/21-9, לתכניות

,8808 גוש שריד - עין ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.2111 מגרש ;175 חלקה

הגדלת ב) ;175 מגרש של א) אחוד וחלוקה התכנית: מטרת
ל–3 יח"ד, ללא הגדלת  אחת מיח"ד לבניה המותרות יח"ד מספר
עיקרי;  בשטח  6% של תוספת ג) עיקריות; למטרות  השטחים
צפוני  קדמי ל–4 מ', מ' קדמי מזרחי מ–5 בניין: ד) שינוי בקווי
המוצעים.  למבנים ל–3 מ' מ' מ–0.00 מערבי צדדי מ', ל–4 מ'  מ–5
דו–משפחתי  מ"ר מ–570  מינימלי  מגרש גודל בדבר שינוי ה) 
מינימלי  מגרש גודל בדבר שינוי דו–משפחתי, לבית ל–513 מ"ר
חד–משפחתי;  לבית ל–405 מ"ר חד–משפחתי לבית מ"ר  מ–450

ופיתוח. בניה הוראות קביעת 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,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,40600 מונד תל דרור, דואר השרון, צומת בני ולבניה לב לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .09-7962205 טל'
,91 הרצל שד' המרכז, לתכנון ולבניה מחוז המחוזית הוועדה

.08-9788444 טל' רמלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
ריטוב עמיר  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון לב ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי מזרח 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 מזרח ולבניה
מש/מק/271/1-7". המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
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,7863 גוש ומקומם: קלנסואה - השטחים הכלולים בתכנית
.20 ח"ח

ודרומי צפוני מערבי, בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
מ'. ל–3 מ' מ–4

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
קלנסואה, ,14/123 רח' ,415 ת"ד קלנסואה, השרון, מזרח ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8781286 טל'
רמלה, ,91 הרצל 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
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור  הודעה בדבר
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
עח/מק/ עח/7/81, עח/200, לתכניות שינוי  עח/מק/15/81",

עח/מק/7/81/ב. 7/81/א,

עמק תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;76 ,69 ,58 ,17-14 ח"ח ,8389 גוש ;8 ,3 ח"ח ,8388 גוש - חפר

.19 ח"ח ,8394 גוש

מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
שינוי ב) ייעוד; כל של הכולל  בשטח  שינוי ללא וחלקות,
אדריכליים; עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות  של
הגדלת תוך  לבניה, המותרות  הקומות במספר  הקלה מתן  ג)

הקומות. מספר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3758 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 2.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-8981661 טל' רופין, ליד מדרשת עמק חפר, ולבניה לתכנון
קריית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,08-9788466 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
אידן רן  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
חפר לתכנון ולבניה עמק

קסם מקומי תכנון מרחב

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

מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ולבניה קסם
אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכנית ק/1/3000, ק/מק/3494", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
לתמא/2/4. כפיפות

גוש 8869, - קאסם ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
ק/1/3000. לתכנית בהתאם 48/10 מגרש ;48 ח"ח

ללא  תכסית ב) הגדלת בניין; קווי א) שינוי התכנית: מטרת  
ק/1/3000; שטחי הבניה המותרים בתכנית בסך כל שינוי
בניה. הוראות קביעת ד) יח"ד; במקום 3 4 יח"ד קביעת ג)

לתכנית ק/1/3000, ק/מק/3497", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
לתמא/2/4. כפיפות

גוש 8869, - קאסם ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
.12 ח"ח

קונטור  להריסה; ב) קביעת בניין התכנית: א) קביעת מטרת  
בתכנית שנקבע כפי בניה אחוזי במסגרת מוצעת לבניה
קביעת ד) מקומה לקומה; אחוזי בניה העברת ג) ק/1/3000;

בניה. וזכויות הוראות

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,  הפרסומים בין
קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9370241 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית  התנגדות
את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

קסם מקומי תכנון מרחב

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

."3438

,8871 גוש קאסם - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 39/2 מגרש ;39 ח"ח

בהתאם הקיים למבנה  בניין  קו קביעת  התכנית:  מטרת
שנקבע כפי בניה אחוזי  כל  בסך שינוי  ללא  הקיים, למצב

ק/1/3000. בתכנית

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1646 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5491, 20.12.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9370241 טל'
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעין רשאי

לקהל.
שמחון אלי  

המרחבית הוועדה ראש יושב
קסם ולבניה לתכנון
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שורקות מקומי תכנון מרחב

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

תממ/21/3. מחוזית מיתאר לתכנית שינוי בר/מק/260",

ברנר גבעת קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,411 כביש - מצפון התכנית: גבולות ;106 חלקה ,3798 גוש -

.31 חלקה ממערב - ,113 חלקה מדרום - ,40 ממזרח - כביש

תחנת לשטח חקלאי מאזור קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
(לפי ב  דרגה דלק תחנת הקמת תותר שבו דרך, תדלוק ושירותי

.(18 תמא

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1124 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5477, 24.11.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,08-9412991
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' קריית הממשלה, המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המרחבית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שרונים ולבניה
הצ/מק/318/1-4", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
הצ/ הצ/100/1-4א, הצ/0/1-4א, הצ/3/17/1, לתכניות שינוי
הצ/מק/130/1-4ז, הצ/90/1-4, הצ/61/1-4, הצ/200/1-4, ,130

הצ/130/1-4ג. הצ/130א,

מקומית מועצה ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
התכנית: שטח ;81 חלקה גוש 7815, - 22 שבזי רח' קדימה-צורן,

מ"ר. 384

מ'  מ–5  (צפוני) קדמי בניין  קו  שינוי  א)  התכנית: מטרת
ל–1.68 מ', לפי מצב  מ' מ–3 (מערבי) קדמי בניין וקו מ', ל–3.95
שהופקדה לפני  לתכנית 6% בשטח עיקרי של תוספת ב) קיים;

ב–6%. המבנה תכסית הגדלת ג) ;1989 אוגוסט

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 המרחבית בעיתונים, למשרדי הוועדה הפרסומים בין
נתניה, פולג,  התעשיה אזור  1ג, הצורן רח' שרונים, ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8636012 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 המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
הצ/מק/0/1-6א. הצ/0/1-6, לתכניות שינוי הצ/מק/61/1-6",

מקומית מועצה ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,116 ח"ח ,7922 גוש - והגפן שבזי הרש"ש, הרחובות אליכין,

מ"ר. 4,404 התכנית: שטח ;300 ,283 ,273

קדמי בניין קו שינוי ב) דרכים; הרחבת א) התכנית: מטרת
לסלילה והוראות תנאים קביעת ג) למגרש 2818; ל–4 מ' מ' מ–5

ופיתוח.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4301 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 30.6.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים
מוזס יואל

המרחבית הוועדה ראש יושב
שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
כרמיאל מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/9941. מק/כר/1/9941", שינוי

- כרמיאל עיריית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.24 ח"ח 7, 6 בשלמותן, ,5 חלקות ,19160 גוש

המבנה שינוי בגובה איחוד וחלוקה; ב) התכנית: א) מטרת
קומות. לשלוש

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.809 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 20.7.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
אלדר עדי  

המקומית הוועדה ראש יושב
כרמיאל ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

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

אלה: מופקדות תכניות אצבע הגליל ולבניה
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שינוי אג/מק/103/5626", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
ג/6564. מפורטת לתכנית

גוש 13662, - פינה ומקומם: ראש הכלולים בתכנית השטחים  
.42 ,5 חלקות

שינוי  ב) בתכנית; הקבוע בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת  
בתכסית.

שינוי אג/מק/041/6090", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
ג/6090. מס' מיתאר לתכנית

,13564 גוש  - טובא ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.13A 1; מגרש ח"ח

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

שינוי אג/מק/041/8260", מס' מקומית מפורטת "תכנית (3)
ג/8260. מס' מטולה מיתאר לתכנית

גוש 13215, - מטולה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.38 מגרש ;13 ,12 ח"ח

ג/5626. בתכנית הקבוע בניין בקו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' הגלילית, העליון, חצור הגליל קניון הגליל,  אצבע ולבניה
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .04-6800077
הממשלה, מחוז הצפון, קריית המחוזית לתכנון ולבניה הוועדה

.04-6508508 נצרת עילית, טל'
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

שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הוועדה  ובמשרדי שאן בית  בקעת ולבניה
מס' בב/מק/16". הצפון מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה מחוז

,22870 גוש הנצי"ב - עין ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותן. ,6 ,3 חלקות

שינוי ללא חלקות של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
מאושרת תכנית לפי למגורים, הבניה ובזכויות הכולל בשטח

ג/6074.

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
.04-6065864 טל' שאן, בית עמק ד"נ שאן, בית בקעת ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
04- טל' עילית, נצרת  הפנים, משרד  הצפון, מחוז  ולבניה

.6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן
תמרי דני  

המקומית הוועדה ראש יושב
שאן בקעת בית לתכנון ולבניה

מרחב תכנון מקומי גולן

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

לתכנית ג/11964. מק/02/11964", שינוי

,200000 גוש רמות - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.13 ח"ח

פתוח ציבורי שטח  בין שטחים החלפת התכנית:  מטרת
יישמר. כל השטחים כך שסך משק, למבני

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2152 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 15.2.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
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

הגלבוע 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 הגלבוע ולבניה
שינוי ג/גל/מק/40", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/6462. לתכנית

- מוקבלה כפר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בשלמותה. 4 חלקה ,20013 גוש

בניה שינוי באחוזי בניין; ב) שינוי בקו התכנית: א) מטרת
כל אחוזי בניה ללא שינוי בסך 45% במקום 36%, קרקע לכיסוי

.144% של מותרים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך להגישהתנגדות
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
.04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון  המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
עטר דניאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגלבוע ולבניה לתכנון
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המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מק/גמ/348/6540". "תכנית מופקדת המזרחי ולבניה הגליל

,16621 גוש טורעאן - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.46 חלקה

בינוי והצגת מגרש  חזית רוחב הקטנת התכנית:  מטרת
לדיר צאן.

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

."339/7884

,16972 גוש דבוריה - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.2 חלקה

צדיים מאושרים, בניין  קווי  שינוי  א)  התכנית: מטרת
קרקע. קומת בגובה הקלה ב) ואחוריים;

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1413 עמ' התשס"ח, ,5763

חקלאי צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים 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 הוועדה המחוזית  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה
מק/יז/09/9075", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/9075. לתכנית שינוי

,17612 גוש ציפורי - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.14 ,13 ח"ח 5, 6 בשלמותה, חלקה

שינוי - המגורים איחוד וחלוקה בשטח א) התכנית: מטרת
בית בניית לאפשר כדי המגורים, אזור של הגאומטרית הצורה
המותרות בזכויות הבניה שינוי בלא לבן ממשיך, בנחלה נוסף

ציפורי. - ג/9075 תכנית לפי

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

דוד בריל
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות הגליל לב ולבניה

גלג/19/08/12051". "תכנית מפורטת מס' (1)

גוש 19322, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ג/12051. מתכנית בשלמותו C161 מגרש ;162 ,161 ח"ח

למגרש  הסכמה ללא מחדש  חלוקה א)  התכנית: מטרת  
מינימלי מגרש גודל הקטנת ב) ;19322 גוש ,161C 

בתשריט. בהתאם למסומן בניין שינוי קווי ג) מ"ר; ל–175

לתכניות שינוי  גלג/25/08/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/9169. ג/668, ג/12906,

גוש 19288, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 7 חלקה

בתשריט  למסומן בהתאם בניין קו שינוי התכנית: מטרת  
מוצע. מצב

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

.04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
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לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
6/מע/מק/51/5249", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

6/ג/7351. 6/ג/5249, לתכניות שינוי

,17521 גוש ריינה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.13 ח"ח ,85-79 חלקות

שינוי ב) ציבור; למבני שטח הרחבת א) התכנית: מטרת
ציבור. למבני לשטח א ממגורים ייעוד

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קריית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

7/ג/7609. לתכנית שינוי 7/מע/מק/40/7609", מס' "תכנית (1)

גוש 16941, - מאהל ומקומם: עין הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 8 חלקה

בניין;  קו ב) שינוי ללא הסכמה; א) חלוקה התכנית: מטרת  
מגרש מינימלי. שינוי בגודל ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1414 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 6.1.2008 ובילקוט

8/ג/8588. לתכנית שינוי 8/מע/מק/37/8588", מס' "תכנית (2)

גוש 17387, - כנא כפר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.47 ,27 ,23 ח"ח 21, 26 בשלמותן, ,25 חלקות

וחלוקה  איחוד ב)  בניין;  קווי שינוי א)  התכנית:  מטרת  
הבעלים. בהסכמת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3480 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5417, 17.6.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' עילית, נצרת ,5 הציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
קריית הצפון, מחוז המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6168585
בן לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת רבין,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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-37/2007", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

.9 תיקון ,2 לתמ"מ כפיפות ג/4271, לתכנית שינוי

,19197 גוש - תפן  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,78 ,77 ,74 ,57 ,4 ,3 ח"ח ,2 חלקה ,19215 גוש ;27 ,26 ,20 חלקות

.102 מגרש ;80

ויצירת  למגרשים,  102 מגרש חלוקת א) התכנית: מטרת
לשנות כדי התכנית במטרת אין ב) ;21 מדרך מס' גישה אליהם
;19215 בגוש   57 וח"ח  ו–4  3 חלקות של הקיים מעמדן  את
עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל בדבר הוראות שינוי ג)

בניין.

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 על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ההתנגדות העתק .04-9979659 טל' הגליל, מעלה  ולבניה
הצפון, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.17000 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה, קריית

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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית 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 נפתלי מעלה ולבניה

מנ/מק/4007". נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

קואורדינטות מעלות - ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
;19 ח"ח ,18378 גוש ;X = 226.300 ;Y= 769.900 תכנית מרכז

תרשצ/2/53/12. מתכנית בשלמותו 353 מגרש

.353 במגרש קווי בניין התכנית: שינוי מטרת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה במשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
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הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9978030 טל'
ת"ד הממשלה, קריית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595

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

מסתמכת. היא שעליהן

נפתלי תכנון מקומי מעלה 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/912. מנ/מק/3404", שינוי

,14109 גוש חלב - ומקומם: גוש השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 78 חלקה

אחורי וצדי. בניין בקווי שינוי מטרת התכנית:

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.659 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5464, 30.9.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9978030 טל'
,17000 עילית נצרת  ,595 ת"ד הממשלה,  קריית הצפון, מחוז 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6508508 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

בוחבוט שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה אילת ולבניה
זו תכנית על 2/מק/422", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום
הכלולים השינויים למעט ,3/110/03/2 תכנית הוראות כל חלות

זו. בתכנית

המאפיה, שכ' אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שטח ;8 ח"ח ,40002 גוש - אגמונים רח' פינת האלמוגים רח'

מ"ר. 445 התכנית:

האכסניה/ של אירוח חדרי מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
יח"ד,  מספר  הגדלת יח"ד; ב) ל–21  יח"ד מ–5 משפחתי פנסיון
הייעוד ולפי עיקריות,  למטרות השטחים כל סך  הגדלת ללא

המותרים. והשימושים

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

.08-6263820 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי אילת

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

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

לתכניות כפיפות 2/מק/405", מס' מפורטת "תכנית (1) 
למעט  הוראותיה, כל 101/02/2 על 2/במ/151, 2/מק/306,

זו. בתכנית הכלולים השינויים

שחמון,  שכ'  אילת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
;80 ,79 חלקות ,40082 גוש  -  4 רובע ,17 שקד משעול

דונם. 1.379 התכנית: שטח ;258 ,257 מגרשים

קווי שינוי ב) ו–258; מגרשים 257 התכנית: א) איחוד מטרת  
מקורה חניה בעבור קדמי בניין בקו נקודתי שינוי - בניין
בתכנית;  בקו בניין הקבוע שינוי ל–0.00 מ', מ' מ–5  בלבד
מותר הקרקע: כיסוי בדבר בהוראה שינוי - תכסית שינוי ג)

לאחר איחוד המגרשים;  - 300 מ"ר מוצע למגרש, 150 מ"ר -
שטוח, גג בעל מבנה בניית תותר - לגגות הוראות שינוי ד)

ה) הריסת מבנים קיימים. מ'; 8 עד מרבי גובה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4319 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5715, 24.6.2007 ובילקוט

מפורטת לתכנית כפיפות 2/מק/421", מס' מפורטת "תכנית (2)
הכלולים השינויים למעט  הוראותיה,  כל על ,217/03/2

זו. בתכנית

רובע 10  שחמון, שכ' ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
דונם. 4.113 התכנית: שטח ;26-24 חלקות ,40121 גוש -

צדי  בניין קו שינוי  - בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת  
חלוקת  ב) - 2.5 מ'; מוצע 7 מ', - מאושר (47 (בצמוד למגרש
מגרש  ל–2 מגרשים: מ"ר של 4,113 בשטח (חדש)  175 מגרש
של  בשטח -  212B מגרש מ"ר, 2,571 של  בשטח -  212A 

מ"ר. 1,542

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1954 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5776, 24.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,08-6367114 טל' ,88000 אילת ,14 ת"ד אילת, ולבניה לתכנון
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,08-6263820 84100,טל' שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

מזרחי יפתח  
הוועדה ראש יושב מקום ממלא  
                  המקומית לתכנון ולבניה אילת

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה
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.8/107/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2478", מס' "תכנית (1)

א',  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
;75 חלקה ,38074 גוש ;18 חלקה גוש 38071, - 71 בזל רח'

.75 ,53 ,18 ח"ח ,38030 גוש

,8/107/03/5 מס'  מפורטת לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
מ'  ל–0.00  המבנה מגובה שליש צדדי בניין קו לשינוי

ציבור. למוסדות באזור ח' מקיף ספר בית של במגרש

5/במ/198. לתכנית שינוי 5/מק/2481", מס' "תכנית (2)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.68 ח"ח ,50 חלקה גוש 38267, 7 מס' 92 - זאב, פלח

 92 מגרשים מס' 5/במ/198, לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
על א, מגורים באזור ביתך) (בנה בודדים חד–משפחתיים
בקומה על–קרקעיות הבניה זכויות כל של ניצול א) ידי:
מ"ר;  ל–235  מ"ר מ–185 מרבית תכסית הגדלת תוך אחת
עם בטון קורות בעבור בניין בקווי נקודתיים שינויים ב)

גובה. בדבר שינויים בבינוי ג) תמיכה;

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

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

.28/104/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2247", מס' "תכנית (1)

העיר  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.27 ח"ח ,5-3 חלקות ,38064 גוש העתיקה -

,28/104/03/5 מפורטת  לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
מגרשים איחוד ידי על תעשיה, אזור 61/ב, 61/א, מגרשים

הבעלים. בהסכמת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2119 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5175, 8.8.2003 ובילקוט

.120/102/02/5 לתכנית שינוי 5/מק/2448", מס' "תכנית (2)

נאות  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.23 מגרש ;21 ח"ח ,38402 גוש - לון

,120/102/02/5 מיתאר  לתכנית שינוי  א) התכנית:  מטרת  
מגורים  אזור ביתך), (בנה בודד 23 חד–משפחתי מגרש מס'
בניין; בקווי שינוי ב) מרבית; תכסית הגדלת א) ידי: על א',

הקומות. מספר לגבי בינוי בדבר שינוי ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2156 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 31.1.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
באר שבע, ,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטות מקומיות 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 שקמים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הדרום

,2/127/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2116", מס' מקומית "תכנית (1)
השקמה. בית

משק 90 -  שקמה, בית בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.2007 ,85 חלקות ,2572 גוש

ידי  על בנחלה ייעודים  במיקום שינוי התכנית:  מטרת  
בקו ושינוי הבעלים, בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד

הבניין.

,4/158/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2117", מס' מקומית "תכנית (2)
(הרחבה). גיאה במושב מחסנים

 - (הרחבה) גיאה ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
.154 ח"ח ,2575 גוש

כדי  בניה קווי בדבר בהוראות  שינוי  התכנית: מטרת  
בהרחבה. המגורים מגרשי בפינות מחסנים הקמת לאפשר

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
.08-8500705 טל' ,79835 שקמים ד"נ  שקמים, ולבניה לתכנון 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,8400 שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז ולבניה 

.08-6263795 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
קדמן צביקה  

המקומית הוועדה ראש יושב
שקמים ולבניה לתכנון

רמת הנגב מקומי מרחב תכנון

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

.14/101/02/20 מפורטת לתכנית שינוי 20/מק/3030",

- בוקר שדה קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 34.46 התכנית: שטח ;39007 גוש
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איחוד ידי על תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
שינוי בקווי זכויות בניה, הגדלת מחדש ללא וחלוקת השטחים
פרטי א' ושטח אזור מגורים בין החלפת שטחים על ידי הבניין,

פתוח.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1416 עמ' התשס"ח, ,5763

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכל ,08-6564129 טל' חלוצה, ד"נ נגב, רמת ולבניה לתכנון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ריפמן שמוליק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הנגב רמת ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים הדין הרבני בית

הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

שאולי8256 כהן
שלמה

דפנה13.5.2008 שאולי כהן

ברוך בועז12.5.2008ברוך זיוה4726

ויקטריה5418 כדורי28.10.2007זילכה נווי

עליזה7880 אברהם26.2.2008עזרא עזרא

ליב3264 אריה יהודית8.10.2005וייס ווייס

טוב7458 מזל אבנר21.5.2007אזולאי אזולאי

אלברט6771 משה6.4.2008הרוש הרוש

רזיאל דמארי זכריה28.1.2008רזיאל ידידה7472

פריחה0693 דוד11.5.2008קקון קינן

ישראל5986 צפורה3.3.2008רוטשטיין רוטשטיין

ברכה5540 שושנה27.5.2004אבריטשר אבריטשר

אליהו9209 ממן ליבי חנה6.4.2008ממן

שלמה4080 יוסף9.10.1992ברדוגו שלמה ברדוגו

אוה0297 נתן10.12.2005כץ כץ

פרחיה3449 אורלי19.4.2008קפולסקי אשכולי

נתנאל1657 רותי25.10.2006קצבורג קצבורג-קדוש

אילן4289 ביטון חנניה9.4.2008ביטון

יצחק21.5.2008כהן משה4549 כהן

משה9497 זרגרי דבורה12.10.2007זרגרי

עליה7521 דוד18.5.2002אלפסי אלפסי

חיה5518 נורית24.3.2008רמיאל לוין

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אהרן5803 נורית21.9.2006רמיאל לוין

פייבל4864 שטרנליכט
שרגא

יהודה24.5.2008 שטרנליכט

ברוך1259 בנימין27.5.2008צראפי צרפי

חיים1958 שאול אסתר13.3.2008לוי לוי

יוסף3018 מאיר4.1.2007בוץ בוץ

יהודית2549 מאיר16.3.2004בוץ בוץ

(15 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ב

הראשי המזכיר                                       משה ביטון,

אביב האזורי בתל הדין הרבני בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

חניני8421 תמר7.10.2007רזאל אבאצ'י

דוד3125 יעקב10.2.2008סימאי סימאי

צבי20.1.2008צוקר אסתר7896 צוקר

דיזי1433 אורית21.5.2008זיבלי סלח

שמחה0685 חבקוק פנינה23.9.2007בלס

בורזיקובסקי8078
מנח פנחס

שאול29.10.2006 בורזיקובסקי

בורזיקובסקי8086
מרים

שאול9.5.2008 בורזיקובסקי

שלום1350 חיים-צבי6.1.1993נירנברג ניר

פיגה1368 חיים-צבי19.5.2008נירנברג ניר

חנה1564 צבי12.1.2008קורצרז קורצרז

נעמי1677 זכריה14.4.2008חיימוביץ חיימובית

משה8.4.2008מלכה בלהה1459 מלכה

עודד1416 רחל4.2.2008שמואל גורפינקל

קאשי לידר9.4.2008קאשי שוני0733

נועם14.3.2008לוי דוד2494 לוי

רזניקוב9678
לב–אריה

נחום26.4.2003 רזניקוב

אסתר9686 נחום2.8.1998רזניקוב רזניקוב

איליושה8767 חיימוב
אליהו

רחל13.12.2006 חיימוב

סמירה8127 יוסף1.12.2007קור קור
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

סוזי5859 אורי15.4.2007יקואל דליה יקואל

אבא7978 חיים11.3.1998קספרסקי קספרסקי

יונה7707 יונית דרור26.9.2007כהן יוסף כהן

גקי5548 מלכה24.12.2007פארג' פארג'

פבל1005 אלה8.12.2002ויסוקי גורביץ

וידיסלבסקי4346
אריה

טובה29.2.1992 וידיסלבסקי

אלקבס שושנה1.5.2008אלקבס מרדכי8282

נני6321 שושנה12.4.2008צלישר דהרזון

יצחק6313 שושנה17.12.2003צלישר דהרזון

שלימוביץ'8669
פולינה

גריגורי30.9.2007 שלימוביץ'

שמעון3609 מסעודה5.1.2002אלוש אלוש

חמדני אילנה12.5.2008חמדני רחמים8365

אוגין4555 שרה25.4.2008ויקטור ויקטור

משה6041 מרים9.12.2007נקאש נקש

חיים1799 יוסף20.8.2007אברמצייב אברמצייב

ויטורי7160 גוליה18.4.2008חסן חסן

שושנה9.5.2008שלמה ברכה4022 טבח

יצחק7398 ציון16.8.2007עובדיה עובדיה

צפורה0828 יעקב16.1.2002גרוסברד גרוסברד

אברהם2223 מזל18.8.2007גזית גזית

לאון איתן17.5.2000לאון רפאל2114

שמעון3171 אורנה8.5.2008קידר קידר

פאולינה1224 חיים21.3.2008צבי צבי

ויטלי1849 שלומי20.3.2008בכר בכר

חנה8695 יצחק26.6.2006יוסיבוף יוסיבוף

יהודה2130 יצחק8.7.2005יוסיבוף יוסיבוף

צבי1.8.2007שטרן מרים רוזה9774 שטרן

(4 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון א'

הראשי המזכיר                                          רפאל כהן,

בחיפה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

פאולין6227 אילנה19.4.2008גולדשטיין סימון
זקלין

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

יעקב9399 טליה28.10.2005איציק איציק

צפורה5532 גילה13.3.2008סט לוי

אווקה2861 יאסו
יהוידע

ממיט1.3.2008  יאסו
שבע בת

דליה6799 אורי1.2.2008שבתאי שבתאי

מנטגבוש9348 פנטה
ברכה

שולמית17.6.2007 פנטה

דוד20.4.2008ברקוב ג'רלד2744 ברקוב

חילה9613 ישראל10.1.2005כץ כץ

אלברט8917 גילה31.5.2007בוסקילה אוטמזגין

ינקו0802 מרקוביץ
אידל

דוד15.5.2003 מרקוביץ

ציביה0810 דוד5.2.2008מרקוביץ מרקוביץ

ריטה8891 חנה16.1.2008ריס סופי זוננברג

חנה15.4.2008אשרוף סעדיה6318 אסרף

רחל2767 חלבן23.4.2008טיקוצקי טיקוצקי
ליאורה

נח9372 גלבוע שמואל6.4.2008קרן

יונה7216 סויסה אברהם20.4.2008סויסה

הילדה9517 שמואל10.3.2008אדרי רוני אדרי

עדי9167 דוד1.5.2008רוזמן רוזמן

לריסה9.1.2008ברגר מלכה8923 מילשטיין

יעקב7735 פרקש מרים27.12.2007אוביץ

ברטה7143 פרקש מרים1.10.2000אוביץ

אסתר2231 הלינה19.5.2008פאקוס לב

שבע0078 ציון15.3.2008קסוקר בן קסוקר

פרידה5.3.2008עטר אלי1926 עטר

גונן סמדר28.4.2008גונן יונה2846

שולה14.3.2003מרד משה1906 מרד

מרים18.4.2008שפירר שמעון8016 שפירר

שולמית5533 אלן14.3.2008סיגל דוד סיגל

(10 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ז'

הראשי היקינד, סגן המזכיר                                        יצחק
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בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יגי9515 חיים כרמלה1.4.2008בן חיים בן

חנניה0073 פרלה14.2.2008אזולאי אזולאי

מרים2.10.2007זית דוד7968 זית

מאיר2135 דב4.7.2007שאפירו שפירא
בעריש

פרל9598 דב30.4.1988שפירא שפירא
בעריש

יונה2681 צנעני רחמים26.5.2006צנעני

דוד0865 צנעני רחמים16.3.2003צנעני

זרוג פיבי20.3.2008זרוג אורי3686

ראמס4031 ברוך25.8.2007חג'אג' חג'ג'

שלמה5617 קרינה31.5.2005פרל פרל

דב0614 שושנה29.1.2004פולק חפר

צביחה7623 כרמלה11.1.2008דרדה שלום בן

אילן6345 יוסף31.7.1986חדייגי חודגי

רחל8665 עופר30.1.2008קובלנץ קובלנץ

צסיה2811 חנה11.1.2008וולובלסקי פיצון

שבת5061 דוד4.5.2008אלעזר אלעזר

זוהרה0908 אליס7.3.2007ברהנין דהן

יוסף8121 אינה24.3.2008לבובסקי לבובסקי

מנחם6406 הדסה13.9.2007דוד דוד

גמורהו8606 גמוראו26.4.2008מקונן מקונן

שמואל6606 דוד צפורה23.4.2008בן דוד בן

מרדכי3577 זבודניק
מטווי

סופיה7.4.2008 זבודניק

זויה5995 בנימין18.4.2008קודראוי קידר

גולן2317 שרה21.1.2008זבולון גולן

כלאפו1194 אסתר24.12.2004ואתורי אליהו

פורטונה1202 אסתר22.7.2004ואתורי אליהו

רבקה1742 יעקב6.3.2008דוידוביץ דוידוביץ

מטיאס1734 יעקב18.1.1988דוידוביץ דוידוביץ

אליהו4957 שרה20.2.2008עוזיאל עוזיאל

יפה7442 אשר16.4.2008גוטלון גוטלון

דוד6159 יעל20.2.2008אושרובסקי אנגל

באבא4049 עמי19.2.1985עמרני ניסן עמרני

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

עמי20.3.2008עמרני כרמלה4056 ניסן עמרני

מרים6713 רחמים2.2.2008חדד הדר

יונה0557 ברוך25.2.2008קוך קוך

קרולי5437 רונית3.5.2008רוס קטי לב

אבירם3837 שושנה9.5.2008צברי צברי

שרה4668 לוי חוה11.2.1998רוקנשטיין

משה9736 איתי נעים שירלי30.1.2007בן נעים בן

אבישג7692 חיה14.1.2008שמחי אילנית שמחי

טובה0622 ציפורה1.4.2008פינקלשטין גולדווסר

יעקב1514 יוסף16.1.2008אוחיון אוחיון

דייב0282 לובנשטיין
הרי

מירה1.12.2007 לובינשטיין

אדיר6517 חוה1.6.2008אסולין אסולין

אילנה9339 שלמה6.5.2008מימראן מימראן

כלאפו4543 גוליה21.11.2006גנאח גנאח

זלדה3668 חנה פסיה5.5.2008זרלמן פולה איזנמן

מזל5825 יגאל9.4.2008צפורי צפורי

פפרו אריה1.5.2008פפרו חיים2393

יוסף7177 ברקוביץ
אברהם

מליקה25.6.1999 שדור

שושנה0160 ציון9.4.2008דגן בן דגן

ולדימיר1820 מרינה21.5.2000פוקס ויטבסקי

לונה6952 יצחק4.1.2008אפללו אפללו

משה5422 אילנה1.2.2008הורוביץ וינברג

פרומה5430 אילנה12.6.2006הורוביץ וינברג

כרמלה7.5.2008כהן בטי4685 פז

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                     יהושע

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פני5184 סידני17.2.2008אזולאי עשיר

יפים7658 מיכאל7.5.2008גויכברג גויכברג

אשר1480 סייג אסתר21.4.2008סייג

מוריס5817 מנחם22.2.2007כץ כץ
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מגדה8883 אליעזר30.4.2008קצנשטין קצנשטיין

רוזה6026 בורלא צפורה28.1.1996אליאש

פישל6018 בורלא צפורה24.4.2008אליאש

חיה5275 שבע1.3.2008אבזץ בת פרלגר

שרה7610 זאב זאב יחזקאל22.3.2008בר בר

יצחק7835 יוסף29.2.2008אלמלח אלימלך

חנה7182 יחיאל19.1.2008ברקביץ צבי ברקוביץ

(2 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ח

הראשי                                    משה הלוי, המזכיר

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גאון הרצל11.5.2008גאון יריב8987

משה4471 יוסף4.4.1998קופפרברג קופפרברג

נוסיה0026 יוסף25.11.2007קופפרברג קופפרברג

אברהם5654 יצחק14.6.1999פלישלר פלישלר

פינטה5662 יצחק20.5.2008פלישלר פלישלר

רחל1198 פוגל צבי מאיר14.8.2002פוגל

זגמונט4883 שלום26.4.2008שטרק גלבוע

ויטלה4891 שלום20.4.2008שטרק גלבוע

פורטונה8419 אסתר19.8.1999כהן צרפתי

רחמים1991 ורד11.5.2008לביא לביא

גרוס אורי17.5.2008גרוס עדנה9549

עזרא3418 רגינה22.4.2008כהן כהן

שמעון9522 חוה16.8.2006סרברניק סרברניק

אשר5648 מזל5.8.2007סלהוב נחמיאס

לאה3071 תמר16.5.2003ברודסקי זיטמן

דב4701 יעקב סימה8.8.1999פרידמן שרה פרידמן

שלמה8301 אונגר פאולה10.5.2008אונגר

קאולי אביחי18.9.2006קאולי ליאון5531

אפרים7148 כהן חנה1.4.1978אנגלמן

חיה6005 אנגלמן
שרה

כהן חנה27.4.2008

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'

הראשי                             חנוך גרנביץ, המזכיר

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שמואל2615 שלום24.12.1987ויקטור יצחק ויקטור

שלום13.6.1965ויקטור יהודית2623 יצחק ויקטור

רוחמה8608 יוסף30.5.2007תורגמן תורגמן

קלריסה9312 שבת שולמית7.3.2008ויסמן בן

שלמה1454 שבת שולמית17.1.2005ויסמן בן

יעל10.8.2007זראד יצחק6508 גרינברגר

שולמית5546 אורי12.11.2007ליכטר אהרון ליכטר

פנחס6605 טהיטו עידית5.11.2007טהיטו

(3 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ט

הראשי דידי, המזכיר                                               שלמה

בצפת האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פדור1336 גלינה15.1.2008ארונין גליקין

דב5394 אביבה22.2.2008גולדשטין גולדשטין

רחל22.12.2006שפירא בלומה8647 קדרון

מוזס8639 רחל23.2.1995שפירא קדרון

בלנקה8.3.2006פייג מנחם9250 פייג

יצחק2434 אהובה19.2.2008אברמוביץ צבי אברמוביץ

יוסף0066 בלט לאה29.1.2008בלט

דאוד3713 עופר29.12.2007דרפרוש דפרוש

רות0363 אראלה12.2.2003דימנשטיין דימנשטיין

יוסף4073 יעקב24.3.2008אביטבול אביטבול

אליהו8812 יעקב16.3.2008אביטבול אביטבול

יצחק2815 ביתן אריה4.4.2008ביטון

קמילי5942 הראש רונית24.1.2008בן אביתבול

חיים4438 שרה24.3.2008וקנין וקנין

יצחק נסים5919 יוסף חי רבקה15.1.2008יוסף חי

שלמה4416 שלמה מלול שמחה14.4.2008בן

רחל3.4.2008גולדמן יהונתן9742 גולדמן

הדס5801 שבע18.11.2007אבנרי בת ברוש
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אטלה3539 יורי4.2.1988סוצאנו סוציאנו

הרשקו3521 יורי22.8.2006סוציאנו סוציאנו

זמילה9525 נילי9.3.2008אלבז לבנסה

דניאל9517 נילי19.3.2008אלבז לבנסה

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט

הראשי                             נפתלי אלמשעלי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ויקטור0826 ז'אנה21.12.2003פרלוב אבדולייב

פרלוב0842
מרגריטה

ז'אנה13.3.2008 אבדולייב

טייב ז'קי12.5.2008טייב אסתר7233

מריה5326 בלה22.4.2005ליבין דולזינסקי

דינרשטיין4380
גימפל

לב15.7.2002 דינרשטיין

בוריס1602 אנה18.5.2008צוקרמן צוקרמן

יחזקאל9355 ברכה9.5.2006כהן כהן

יפים9249 גריגורי10.4.2008גולדפיין גולדפיין

אירינה5880 לריסה15.1.1996גרטמן שרייבמן

סוניה8798 נלי18.1.2008שווכמן קורסונסקי

פגנבאום2654
סולומון

רוברטו1.5.2008 פגנבאום

רחל9533 קבלן חיים19.11.1993קבלן

בסבה7632 אלה11.1.2002לייקין חיפץ

ויויאן2098 חנה זוהר יצחק27.3.2008זהר

חאחאנשוילי7194
שרה

אטרי20.12.2005 חאחאנשוילי

ביטון אברהם7.5.2008והבה ימנה7158

(17 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ד

הראשי                                                ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דובה0289 קדמון ישראל4.3.2008קוגוט

ילנה3975 בלה2.5.1995בוקשטיין בושוייסקי

יונה28.6.2007טירי סעדה1281 נגר

רפי22.11.2007יעקב רבקה7742 יעקב

נינה9143 גלינה4.8.2002גרינגאוז חוץ

מיה7805 אירינה8.1.2006סטנקביץ' סטנקביץ

יחיא7817 אסתר28.2.1995נודני דוד

מיכאל6768 מריה16.5.2008פרידמן פרידמן

אסתר4811 חג'ג' אברהם27.3.2008חג'אג'

רבקה8029 נתן14.8.2005בר בר

(16 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ג

הראשי פרץ, המזכיר                                               אברהם

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אריק7914 פישר
חיים

ויקטוריהי"ז אייר ס"ח פישר

מזל8822 ס"דמגירה תשרי מגירה אברהםו'

שר רםכ"ט ניסן ס"חשרצר גניה1169

ס"חמאסס מאיר9518 אד"ב מאסס יעקבח'

אניה3744 ס"דרודאיה שבט אמיליהה' לוין

עללוש סימוןכ"ה ניסן ס"חעללוש שמעון7336

רפאל6075 ס"חאלמלח ניסן עישהי' אלמליח

יוסף7910 אסתרכ"ט אד"א ס"חשאקיר שאקיר

אירה7109 רפיקט"ו ניסן ס"חלבייב לבייב
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רנה7785 אזנקוט
וחיים

יעלכ"ח אייר ס"ז ארמה

שיינבאום8525
לאוניד

קולצ'ינסקיכ"ז ניסן ס"ח
אנה

סימי5522 ס"חסימטוב אייר סימטובכ'
ארמונד

יקוטה6020 שושנהכ"ד אדר ס"בקדושים חורי

קוסטנצקי3824
לריסה

קוסטנצקיכ"ו ניסן ס"ח
גאורגי

אלפרד3289 פרידמן יהודיתכ"א אלול ס"זפרידמן

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'

הראשי                                        יצחק דהאן, המזכיר

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

עזיזה8914 סרג בבילה לטיפה21.2.2008אבו

החרמוני3925
עמירם

שבע2.3.2008 בת החרמוני

(29 במאי 2008) התשס"ח באייר כ"ד

הראשי מוראד, המזכיר                                                צבי

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2399/07 אזרחי תיק

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

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

רייפנברג ארז  עו"ד ב"כ ע"י  החברה,  עובדי והמבקשים: 
מגדל לוין-סלע, אורה ו/או מור ארי ו/או אילן עמוס ו/או
,03-6494022 טל' אביב, תל עתידים, קרית ,58083 ת"ד עתידים,

.03-6491169 פקס'

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

7.10.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.1.10.2008 ביום

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

עו"ד רייפנברג, ארז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2618/07 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, והנדסה תאורה מגן  חברת פירוק  ובעניין
,51-342639-5

 317187003 ת"ז ניקולאי, לסנוי החברה, עובדי והמבקשים:
מי ו/או עו"ד אורי דניאל ב"כ ע"י ,319580601 ת"ז סרפר, ואיגור
טל' ,52520 גן רמת ק' 44), אביב 7 (מגדל רח' ז'בוטינסקי ממשרדו,

.03-7512203 פקס' ,03-7512202

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

22.10.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
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 דניאל, אורי  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1530/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, (1991) והשקעות לפיתוח ב.י.פ.א. חברת פירוק ובעניין
,51-154324-1 ח"פ

,985921964 ת"ז זעבוט, מוחמד חסן נדאל והמבקשים:
מוחמד גמאל  ,996790770 ת"ז סדה, דרוויש אחמד שאוקי
קרעאן, ענאב מוסא תייסיר ,940193675 ת"ז סלאמה, סלימאן
,954546859 ת"ז בשיר, חסן אלכרים ע' מחמד ,945711554 ת"ז
ב"כ ע"י כולם ,51-188409-0 כ.ח. תעשיות ומיחזור פסולת, ח"פ
מנאר עו"ד ותד מוחמד ו/או עו"ד ו/או (21942) ראאד ותד עו"ד
ו/או עומר מראם עו"ד ו/או אבומוך ראאד עו"ד ו/או מוואסי
ראני ו/או עו"ד עווד מוחמד עו"ד ו/או שורוק מצארווה עו"ד
,04-6281295/6 טל' ,30100 אלגרבייה באקה ,362 ת"ד יחיא, חאג

.04-6281297 פקס'



3961 15.7.2008 התשס"ח, בתמוז י"ב ,5832 הפרסומים ילקוט

לבית  בקשה 1.4.2008 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

4.11.2008 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
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.20.9.2008 ביום

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

עו"ד אבומוך, ראאד  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1833/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, וויז'ן איי.אס.אר חברת פירוק ובעניין

ע"י ירוחם, שרי שנהב, נווית הרשקוביץ, זיו והמבקשים:
רח' ושות', מאיר משה עו"ד ממשרד מאיר, משה עו"ד ב"כ

.65112 אביב תל ,16 לבונטין

לבית  בקשה 28.5.2008 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

26.11.2008 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
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.17.11.2008 ביום

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

עו"ד מאיר, משה  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1840/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, טכנולוגיות סלייד חברת פירוק  ובעניין
,51-362954-3

עו"ד  ב"כ ע"י ואח',  028933224 ת"ז טש, דוד והמבקשים:
הסביונים, קרית ,12822 ת"ד ,4 החורש מדרך ואח', הדס תומר

.03-5362666 פקס' ,03-5365222 טל' יהוד,

לבית  בקשה 29.5.2008 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

26.11.2008 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
יאוחר לא חורב-אלטמן, כרמל עו"ד של לידיה שתגיע באופן

12.00 ביום 18.11.2008. משעה

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

עו"ד הדס, תומר  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1952/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, פרוייקטים נ.נ.ג חברת פירוק ובעניין

דמיטרי עו"ד ב"כ ע"י לאוניד ואח', וינוגרדוב והמבקשים:
,75267 לציון ראשון ,71 הרצל מרח' ,30059 מס' רישיון בקסנסקי,

.03-9566908 פקס' ,050-4662165 נייד: ,03-9563676 טל'

לבית  בקשה 16.6.2008 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

9.12.2008 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
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.1.12.2008 ביום

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

עו"ד בקסנסקי, דמיטרי  
כוח המבקשים בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

88/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, וגן בית  ממן ציוני חברת פירוק   ובעניין
צפת, ,20 מרח' ויצמן ,51-175439-2

הראל עו"ד ב"כ ע"י הנאמן, - פורת אהוד עו"ד והמבקש:
אביב תל ,17 קומה העגול, הבניין ,1 עזריאלי ממגדלי דהן,

.03-7540504 פקס' ,03-7540505 טל' ,67021



15.7.2008 התשס"ח, בתמוז י"ב ,5832 הפרסומים ילקוט 3962

לבית  בקשה 17.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

10.9.2008 בשעה 10.00.

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   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.1.7.2008

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

עו"ד דהן, הראל  
המבקש כוח בא

עילית בנצרת המחוזי המשפט בבית

87/08 אזרחי תיק

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

מרח' ,51-386461-1 ח"פ בע"מ, חברת צ'יפקום פירוק ובעניין
העמק, מגדל ,20 הנשיאים

ת"ד ,23 אימבר רח' ,061821872 ת"ז בר, סידי והמבקש:
פתח תקוה. ,3422

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

.9.00 בשעה ,21.9.2008

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
הדיון הנ"ל. ימים מיום 7 עד הנ"ל המען לפי לידיו שתגיע

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

המבקש בר, סידי  

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8257/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, משה ברון - הזרם חברת פירוק ובעניין

בקסנסקי, דמיטרי עו"ד ב"כ ע"י רבז, בקאורי והמבקש:
.75267 לציון ראשון ,71 הרצל מרח'

לבית  בקשה 14.5.2008 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

4.11.2008 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 

.1.11.2008

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

עו"ד בקסנסקי, דמיטרי  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8292/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, רהיטים פז חלומות חברת פירוק  ובעניין
,51-305667-1

ע"י ב"כ עו"ד ,310234117 ת"ז פאינה טקצ'בסקי, והמבקשת:
,75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח' מסורי, רז

לבית  בקשה 29.5.2008 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

2.9.2008 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 למבקשת שימסור

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

.1.9.2008 ביום

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

עו"ד מסורי, רז  
המבקשת כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8305/08 אזרחי תיק

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

(2007) עסקים וניהול  חקלאות חצב חברת פירוק ובעניין 
,51-391201-4 ח"פ בע"מ,

ע"י  039460423 ואח', ת"ז מוחמד, מדיגם אבו והמבקשים:
,67217 אביב תל ,55 המסגר מרח' ברד יצחקי, דורון עו"ד ב"כ

לבית  בקשה 4.6.2008 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

2.9.2008 בשעה 9.00.
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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

.21.8.2008 ביום

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

עו"ד אימברג, זיו  
זמני מפרק

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

בע"מ קסטנר ר.
(51-303896-8 (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
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,31.8.2008 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק קסטנר, רפאל

בע"מ קואוץ מת
(51-404086-4 (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 ,15.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,7 הלל אבא
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ חפירה ותיאום תשתיות אישורי
(51-280023-6 (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
החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,22.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם כרמיאל, ,33 החורש רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, ארידור-הרשקוביץ, רחל

דין עורכי משרד שטיינר, א. מזור, א.
(51-328917-3 (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
דרך המפרק, אצל ,13.00 בשעה ,3.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,154 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, עוזיאל, אילן

בע"מ (2006) משפחתית א.ש.
(51-382403-7 (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
פנחס רח'  אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,31.8.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,41 רוזן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שינזון, אליעזר

בע"מ (2006) משפחתית מ.ב.
(51-382402-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פנחס רח'  אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,31.8.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,41 רוזן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק בושרי, מרדכי

18136 חלקה 54 בע"מ  גוש
(51-061411-8 (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
עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,4.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,4 ברקוביץ' עברון ושות', רח' המבורגר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, פינס, שי
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בע"מ (15) אמירים קורקס
(51-113586-5 (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
,27 המשכית ברח' ,10.00 בשעה ,7.8.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  הרצליה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גולן, גדי

בע"מ מטרסו אחים
(51-043759-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,14.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 אהליאב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, ישראל חיים,

בע"מ ואחזקות פתוח בנייה ח.ט.
(51-176619-8 (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, במשרדי ,8.00 בשעה ,14.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 אהליאב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, ישראל חיים,

אדם בע"מ וכוח שכר גל פתרונות הר
(51-337505-5 (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
חרוצים יד ברח' ,12.00 בשעה ,26.8.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,12
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אנטין, רמי

עסקי בע"מ ומידע חשבים שכר
(51-320284-6 (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
חרוצים יד ברח' ,12.00 בשעה ,26.8.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,12
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אנטין, רמי

בע"מ מערכות אזעקה ושיווק ייצור אולטרא סאונד סופר
(51-143523-2 (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
תל ,28 ברח' הרכבת ,9.00 בשעה ,2.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, גבאי, ארז

בע"מ פיתוח נאטריג
(51-289940-2 (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
תל ,28 ברח' הרכבת ,9.00 בשעה ,2.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, גבאי, ארז

עטרת חבקוק בע"מ
(51-053912-5 (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 ,20.6.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,004346185 שוב, ת"ז את משה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,10 באייר ה' 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,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק משה שוב,

בע"מ 1995 (אשדוד) סיעוד נכסי
(51-213561-7 (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 ,13.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חסיד, מיכל עו"ד את ולמנות מרצון 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, מיכל חסיד,

בע"מ 2000 הופמן טכנולוגיות מרטנס
(51-301103-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גוטליב, דוד  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

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, גוטליב, דוד

בע"מ ולוגיסטיקה פיקוח שרותי מ.ה.ש
(51-381822-9 (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 ,16.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גוטליב, דוד  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

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, גוטליב, דוד

בע"מ (א.ח.) השואבה בית
(51-318132-1 (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 ,12.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סמטת נוה מרח' חיות, דוד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,4 צדק

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 חיות, דוד

בע"מ תורקישר ו. ד"ר
(51-328362-2 (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 ,22.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' תורקישר, ולדמיר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,36 ימית

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 תורקישר, ולדמיר

בע"מ תובלה מאגרי אביר
(51-253467-8 (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 ,12.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קרית מרח' חסון, אליהו את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,2 שמונה

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 חסון, אליהו
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דנתו דיין בע"מ
(51-92137-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
איטליה מרח'  ובמן, דן את ולמנות מרצון החברה את  לפרק
חבצלת השרון, ,20 הים מרח' דרך דיין, יצחק חיפה, ואת 7א,

למפרקי החברה.

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

דיין ובמן     יצחק דן    

     מ פ ר ק י ם

בע"מ נאמן נוה
(51-003712-0 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קורץ,  צבי עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,2 קפלן מרח' ,058380510

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, קורץ, צבי

בע"מ הנאמנים מגורי
(51-002764-2 (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 ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קורץ,  צבי עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,2 קפלן מרח' ,058380510

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, קורץ, צבי

מוסך אלן בע"מ
(51-188358-9 (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 ,16.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6 האופן מרח' משקי, אלי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, תעשיה אזור

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

עו"ד יעקב מנור,    

המפרק כוח בא

בע"מ רשתות אורקה
(51-316802-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,26.3.2008 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,

החברה. למפרק אביב, תל ,1 מרח' הפלך שמואל מיכוביץ,

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 מיכוביץ, שמואל

בע"מ מסחר שלגי י.
(51-287013-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,26.3.2008 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,

החברה. למפרק אביב, תל ,1 מרח' הפלך שמואל מיכוביץ,

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 מיכוביץ, שמואל
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בע"מ ומימון השקעות טבל מ.
(51-280387-5 (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 ,12.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק טבל, מישל ז'אן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

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 טבל, מישל ז'אן

בע"מ (1997) אלון ניהול ע.
(51-253226-8 (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 ,18.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,54212279 אלון, ת"ז עירית מרצון ולמנות את החברה לפרק את

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת אלון,           עירית

בע"מ השקעות סטולר ג'ק
(51-179922-3 (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 ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז רוזנצוייג, את דוד ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק נתניה, ,28 ז'בוטינסקי מרח' ,042993444

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 רוזנצוייג, דוד

י.ג. מטיילי יקנעם והצפון בע"מ
(51-271919-6 (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 ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בן–בנימין, יוסף ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק עילית, יקנעם ,2/10 השיטה

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, בן–בנימין, יוסף

העובדים  של הצרכנות - מועדון פלוס שוטף
בע"מ העצמאיים
(51-391348-3 (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 ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הירש, מיכאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. משמר השבעה, ,67 קורדובה

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 הירש, מיכאל

בע"מ הובלות לי חן
(51-191561-3 (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 ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תרי מרח'  יחיא, אליהו את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק סבא, כפר ,34 עשר

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 יחיא, אליהו



15.7.2008 התשס"ח, בתמוז י"ב ,5832 הפרסומים ילקוט 3968

ע.א. בסול בע"מ
(51-181655-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז סלמן,  פביאן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
גן רמת ,12 בית עוז, קומה ,14 מרח' אבא הלל סילבר ,302053848

החברה. למפרק ,52506

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, סלמן, פביאן

בע"מ (ישראל) יומן ביי
(51-296341-4 (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 ,29.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' תומר סילורה, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,20 לינקולן

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, סילורה, תומר

סאבל אינווסטמנט בע"מ
(51-164755-4 (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 ,12.8.2004 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממגדל רייפנברג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,61580 אביב תל עתידים, קרית ,58083 ת"ד ,13 קומה עתידים,

החברה. למפרק ,03-6491169 פקס' ,03-6494022 טל'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, רייפנברג, ארז

בע"מ 526 בגוש 8274 חלקה
(51-039641-9 (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 ,25.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שרצר, שאול עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,26 הנביאים

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, שאול שרצר,

בע"מ 2 פוראוור פילדס אינטרנט
(51-277033-0 (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 ,25.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
במשרד שנהב, איל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
למפרק ,52521 גן רמת ספורט, גיבור בית עו"ד, ושות', שנהב

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, איל שנהב, ד"ר

בע"מ חיים לביטוח סוכנות קורשבל
(51-329445-4 (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 ,18.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אברבנאל, דניאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,3 אורן

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 אברבנאל, דניאל
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בע"מ סייפו
(51-311048-6 (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 ,18.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אברבנאל, דניאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,3 האורן

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 אברבנאל, דניאל

בע"מ לבנין חברה השרון הילית
(51-201689-0 (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 ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אסתר לשץ, מרח' את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרקת רעננה, ,34 המייסדים

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 לשץ, אסתר

בע"מ וקבלנות הנדסה ספיר א.
(51-147317-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אהרון ספיר, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,11 שור פרופסור מרח' ,008522906

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 ספיר, אהרון

בע"מ (נאמנים) קנאלטל
(51-263029-4 (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 ,18.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז דותן,  אייל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,76-74 רוטשילד משד' ,014977516

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, אייל דותן,

בע"מ מזון סיטונאות מעודד
(51-333569-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022767990 מעודד, ת"ז יגאל מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,79779 נווה דקלים ,228 דקלים מנווה

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 מעודד, יגאל

עובד מחפוד בע"מ
(51-263520-2 (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 ,28.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חיימוב, שי  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק ,68012 אביב תל ,6 קויפמן

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, חיימוב, שי
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בע"מ דימנט אחוזת
(51-009516-9 (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 ,18.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מיכלביץ, אברהם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,9 ישראל מלכי מכיכר

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, מיכלביץ, אברהם

בע"מ נחום אחים ש.י.ל.ן.
(51-054502-3 (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 ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שריפי, ניסן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,24 הנציב שמואל

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, שריפי, ניסן

קידר בע"מ
(51-072481-8 (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 ,14.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' וינשטיין, ליאורה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,09-9510071 טל' הרצליה, ,33 גוריון

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, וינשטיין, ליאורה

בע"מ נכסים 107 א.ג.
(51-257961-6 (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 ,16.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' זוזובסקי, דב גיא את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,8 גאולה

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 זוזובסקי, דב גיא

בע"מ יזמות - ש.ד.עיטם
(51-370625-9 (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 ,19.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23 ירדן מרח' דודזון, שרון ולמנות את מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק ,050-5767593 טל' ,25147 ורדים כפר ,1392 ת"ד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק דודזון, שרון

דין עורכי ושות' חברת אלוני שי
(51-376012-4 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוידוביץ, יוסי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52521 גן רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין

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, דוידוביץ, יוסי
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בע"מ והשקעות (אר.אי.איי) נדל"ן אלונים
(51-293017-3 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוידוביץ, יוסי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52521 גן רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין

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, דוידוביץ, יוסי

בע"מ חינוכיים פרויקטים אלונים
(51-255664-8 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוידוביץ, יוסי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52521 גן רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין

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, דוידוביץ, יוסי

בע"מ (2006) ישראל ויז'ן בייבל
(51-380188-6 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוידוביץ, יוסי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52521 גן רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין

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, דוידוביץ, יוסי

בע"מ פרסום משולש
(51-382905-1 (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 ,10.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אגוזי, עו"ד אליעזר את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,66856 אביב תל ,53 מטלון

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, אגוזי, אליעזר

בע"מ עסקי וייעוץ השקעות - בראשית
(51-381042-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לוינסון, ברלינר סיגל ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת הרצליה, ,77 גולומב מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, לוינסון, ברלינר סיגל

בע"מ 6043 חלקה 648 גוש
(51-031074-1 (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 ,23.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז דרזנר,  אביחי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי מרח' ,7076755

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, אביחי דרזנר,
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בע"מ הולדינגס אי.טו.אס.
(51-374793-1 (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 ,13.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,059595330 רוט, ת"ז אלון את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק יבנה, גן ,5/1 כרמל 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 רוט, אלון

והשקעות בע"מ ניהול י.א. האן
(51-159621-5 (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 ,23.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,030733463 האן, ת"ז יצחק את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גבעתיים, ,48 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק האן, יצחק

בע"מ ושות' היריש
(51-001449-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ביום1.6.2008, שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז הירשהורן-ברקה, (עליזה) שלי את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרקת אביב, תל 20א, דובנוב מרח' ,54194758

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 הירשהורן-ברקה, (עליזה) שלי

בע"מ פארטגארד
(51-387724-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,036425809 פז, ת"ז אתי עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת אביב, תל ,5 הברכה עמק מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, פז, אתי

(מליסה) בע"מ ב.ר. מסעדות
(51-127689-1 (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 ,10.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
האלון מרח' לוי, גיא עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,48

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, גיא לוי,

בע"מ אריה טננבאום
(51-135181-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלמוג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז
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בע"מ (2004) אופנועים הדרכת חגי
(51-361490-9 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלמוג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז

מוקד המשולש שמירה ואבטחה בע"מ
(51-334047-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,26 חכמת, ת"ד עאזם עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,40400 טייבה

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, עאזם חכמת,

בע"מ 1 בחנות הכל
(51-333640-4 (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 ,24.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז וויסברג,  איתמר  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק 
קרית השרון, נתניה, למפרק ,11 מרח' שבטי ישראל ,032450181

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 וויסברג, איתמר

בע"מ ומסחר כימיקלים א.ר.ם.
(51-137291-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3843443 גרידינגר, ת"ז את פסיה מרצון ולמנות החברה לפרק את

למפרקת החברה. בני ברק, 22א, ברויאר 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 גרידינגר, פסיה

בע"מ ומלונאות תיירות הזהב גשר
(51-229272-3 (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 ,22.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3843443 גרידינגר, ת"ז את פסיה מרצון ולמנות החברה לפרק את

למפרקת החברה. בני ברק, 22א, ברויאר 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 גרידינגר, פסיה

דור תעשיות בע"מ - עוז
(51-249395-8 (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 ,25.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ברפי,  אבירם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,62091 אביב תל ,32 מרח' ויצמן ,036452142

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, ברפי, אבירם
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בע"מ פריוריטי שוקי הון
(51-403307-5 (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 ,1.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קוריצ'ונר, עודד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,31 הנשיא

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 קוריצ'ונר, עודד

2000 בע"מ  הולדינגס אינטרנשיונל לפיד דב
(51-293783-0 (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 ,22.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,009001097 לפיד, ת"ז את דב ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק

מפרק לפיד, דב

בע"מ פפושדו אלי
(51-251712-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,23.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז פפושדו, אלי ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק שמריהו, כפר ,63 האורנים מרח' ,042857904

מפרק פפושדו, אלי

בע"מ החזקות דו.יו.
(51-106145-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,23.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז פפושדו, יואב את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק הרצליה, ,44 מרח' קרן היסוד ,058435207

מפרק פפושדו, יואב

בע"מ חומרים פלסטיק תשנ"ו ממשל
(51-224402-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022042337 לין, ת"ז אילן את ולמנות מרצון החברה לפרק את
אור ,12 קזז יחזקאל רח' דין,  עורכי  רווח, משרד  ישראל אצל

החברה. למפרק ,60200 יהודה

מפרק לין, אילן

בע"מ לישל
(51-265726-3 (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 ,15.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23557424 לין, ת"ז אמיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את
אור ,12 קזז יחזקאל מרח' דין, עורכי משרד רווח, ישראל אצל

החברה. למפרק ,60200 יהודה

מפרק לין, אמיר

בע"מ ושיפוצים בניין עבודות לעוצמה, יעד
(51-401680-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרצון. החברה את לפרק

עו"ד יחיא, מוחמד    
החברה כוח בא

בע"מ אחזקות אר.ג'יי.אל.
(51-380872-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רונן ואת גרינפלד יוסי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

רחמים, למפרקי החברה.

רחמים רונן גרינפלד         יוסי

ים  ק ר פ מ  
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בע"מ  בנין - הנדסת ן ה ס
(51-159345-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,25.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק רעננה, ,35/3 מרח' היובל ,011249760 ת"ז היינהורן, סמי

החברה.

מפרק היינהורן, סמי

בע"מ  ונכסים להשקעות חברה - פרימונט גדילן
(51-311498-3 (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
שכל לאחר ,25.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק נהריה, ,16 הגעתון משד' ,042166033 איתן הראל, ת"ז

החברה.

מפרק איתן הראל,

בע"מ ברשת (בון) עסקים
(51-255243-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטות התקבלו ,13.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כינוס  בדבר מראש ימים  21 של מוקדמת הודעה על לוותר
דוח את החברה ולהציג לפני מרצון פירוק החברה בעניין אסיפה

החברה. לפירוק ביחס המפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

פתח תקוה. ,7 הזמיר רח' המפרק, למען זו, הודעה

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

לויתן         מנחם

האסיפה ראש יושב

ליין בע"מ מנון און
(51-227317-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

החלטות התקבלו ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כינוס  בדבר מראש ימים  21 של מוקדמת הודעה על לוותר
דוח את החברה ולהציג לפני מרצון פירוק החברה בעניין אסיפה

החברה. לפירוק ביחס המפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

פתח תקוה. ,7 הזמיר רח' המפרק, למען זו, הודעה

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

לויתן         מנחם

האסיפה ראש יושב

בע"מ יעקב פרישמן
(51-181525-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון ביטול הודעה בדבר

המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה בזה ניתנת
על זכותם ויתרו החברים לאחר שכל ,23.6.2008 ביום שהתכנסה
החלטה  התקבלה מראש, ימים  21 של מוקדמת הודעה  לקבל
ולבקש   18.6.2008 ביום שנתקבלה הפירוק  החלטת  את לבטל

"פעילה". לסטטוס את החברה להחזיר החברות מרשם

ומפרק דירקטור פרישמן, יעקב   

התורה שפת
(58-021403-9 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,10.6.2008 ביום שהתכנסה
בצלאל ז'לוטי הרב מרח' חמו, בן שמעון הרב את ולמנות מרצון

למפרק העמותה. ,97493 ירושלים ,45306 ת"ד ,23

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 חמו, בן שמעון

מערכות מיקרו קונסורציום עמותת
(58-038666-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,2.6.2008 ביום שהתכנסה
אביב, תל ,4 קויפמן עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ולמנות את מרצון

העמותה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, לויצקי, אמיר
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ראשון וסופי דיבידנד חלוקת הודעה על

 1743/05 פש"ר אביב, בתל המחוזי המשפט בבית

התש"ם-1980. חדש], [נוסח הרגל פשיטת פקודת בעניין:

רגל. בפשיטת - 022314413 ת"ז לוי, רונן ובעניין:

,03-6114550 טל' ירושלים91520, ת"ד52142, עו"ד שי אלמוג, הנאמן:
.03-5754881 פקס'

עסקים מיום ימי שלושה בחלוף כי הודעה נמסרת בזאת
המתנהל בבית וסופי, ראשון דיבידנד יחולק זו פרסום הודעה
ת"ז לוי, רונן החייב של בעניינו אביב בתל המחוזי המשפט
המחולק הדיבידנד תקוה. פתח ,39 יעקב זיכרון מרח' ,022314413
בעניינו המשפט בבית אושר אחר נושים להסדר בהתאם יהא
אשר  כ–60% מהחובות של ובשיעור ,25.6.2008 ביום החייב, של

בעניינו. אושרו

נאמן עו"ד, אלמוג, שי

ישראל בנק מאת הודעות

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

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

(4 ביוני 2008):

חדשים בשקלים

בסיוון א' המחזור ביום כל סך א.
(4.6.2008) התשס"ח

30,391,172,510

באייר כ"ג המחזור ביום כל סך ב.
(28.5.2008) התשס"ח

30,307,223,237

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

83,949,273

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
א' בסיוון ביום מול המחזור חוץ

(4.6.2008) התשס"ח

30,391,172,510

(5 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ב'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

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

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

(11 ביוני 2008):

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

חדשים בשקלים

בסיוון ח' המחזור ביום כל סך א.
(11.6.2008) התשס"ח

30,560,467,101

בסיוון א' ביום המחזור כל סך  ב.
(4.6.2008) התשס"ח

30,391,172,510

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

169,294,591

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
ח' בסיוון ביום מול המחזור חוץ

(11.6.2008) התשס"ח

30,560,467,101

(12 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

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

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

(25 ביוני 2008):

חדשים בשקלים

בסיוון כ"ב ביום המחזור כל סך א.
(25.6.2008) התשס"ח

30,837,956,173

בסיוון ט"ו ביום המחזור כל סך ב.
(18.6.2008) התשס"ח

30,767,357,889

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

70,598,284

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
כ"ב בסיוון ביום מול המחזור חוץ

(25.6.2008) התשס"ח

30,837,956,173

(26 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ג

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

__________

טעות תיקון
התשס"ח, ,5797 הפרסומים בילקוט שפורסמה בהרשאה
- "רפא"ל במקום ביטחוניות", "תעשיות בהגדרה ,2851 עמ'
מערכות - "רפאל להיות צריך לחימה" אמצעי פיתוח רשות

בע"מ". מתקדמות לחימה

(3-279 (חמ


