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המדינה שירות חוק תחולת על הודעה תיקון
השידור רשות עובדי על (משמעת)

(משמעת), התשכ"ג-1963 המדינה חוק שירות לפי
המדינה  שירות 75 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
הרווחה העבודה ועדת  ובאישור התשכ"ג-11963, (משמעת),
 3543 מס' בהחלטה הממשלה  הורתה  הכנסת,  של  והבריאות
תחולת על ההודעה כי (5 ביוני 2008), התשס"ח בסיוון ב' מיום
השידור2 (להלן  רשות עובדי על (משמעת) המדינה שירות חוק

כדלקמן: תתוקן ההודעה) -
יבוא: בסופו להודעה, (8)1 בסעיף

קרי: (ג) קטן סעיף "ואחרי
המנהל, הוועד באישור  השידור, רשות ראש  יושב "(ד)
המדיה למנהלי זה, סעיף לפי מסמכויותיו לאצול רשאי

אנוש ומינהל." ולסמנכ"ל משאבי

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—624 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

__________

.50 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

.1104 עמ' התשס"ג, 2   י"פ

במינוי קאדי מד'הב הודעה בדבר הצורך
הדרוזיים, התשכ"ג-1962 הדתיים הדין חוק בתי לפי

הדרוזיים, הדין הדתיים בתי לחוק 12(א) לסעיף בהתאם
מד'הב קאדי במינוי  הצורך על מודיע  אני התשכ"ג-11962,

דרוזי. דתי דין בבית

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—1185 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

__________
.20 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

על הגביה מינוי ממונה
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המיסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
הגביה על לממונה ,024660433 ת"ז אסולין,  שלומי את ממנה 
חוק מכוח המוטלת ארנונה כללית לעניין גביית הרצליה, בעיריית
התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים
לעיריית הרצליה, המגיעים חובה וגביית תשלומי התשנ"ג-21992,
לעניינים המשפט בית שפסק קנסות גביית ולצורך דין, פי על

התשל"ז-1977. העונשין, לחוק 70 סעיף מכוח מקומיים

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—1185 (חמ

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

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

מבחן לנוער מינוי קצינות
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה לקצינות מבחן את הרשומות אני ממנה התשכ"ט-11969,

האמור: החוק לעניין לנוער

והמרכז אביב תל מחוז - 035976232 מעין כהן, ת"ז

אביב והמרכז. מחוז תל - 035813567 ת"ז פרימרמן, לירון

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים                       שר

מבחן לנוער קצינת ביטול מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
רז2 (לשעבר  לימור של מינויה את מבטל אני התשכ"ט-11969,
לעניין לנוער מבחן  לקצינת ,032167298 ת"ז ינקוביץ), לימור

האמור. החוק

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים                               שר

__________
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  
.3098 עמ' התשס"א, 2  י"פ

למבוגרים מבחן קציני מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקציני מבחן מטה, הרשומים את אני ממנה התשכ"ט-11969,

למבוגרים:

והמרכז אביב תל מחוז - 51956050 ת"ז רלסון, לוי תמר

מחוז ירושלים - 51968808 חיים צמח, ת"ז

מחוז ירושלים - 28537413 ת"ז שגב, ענת

והצפון חיפה מחוז - 522360993 מיקה אריאל, ת"ז

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר                              

__________
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.88 עמ'

סעד פקידת מינוי
חוסים, התשכ"ו-1966 על חוק ההגנה לפי

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,307515163 ת"ז יופה, אנה  את ממנה  אני התשכ"ו-11966,

ירושלים. בעיריית האמור, החוק לעניין סעד לפקידת

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—1769 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.56 עמ' התשכ"ו, 1  ס"ח

__________
.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת
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סעד פקידת מינוי שינוי
חוסים, התשכ"ו-1966 על חוק ההגנה לפי

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
קוגן2, סופיה של  מינויה  את  משנה  אני התשכ"ו-11966,
יבוא גולן" האזורית  "המועצה  שבמקום  כך ,304593577 ת"ז

המועצה המקומית קצרין". וכן "המועצה האזורית גולן

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—1769 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.56 עמ' התשכ"ו, 1  ס"ח

.2498 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

סעד פקידות מינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה הרשומים הסעד פקידי את ממנה אני התש"ך-11960,

לעניין החוק האמור:

לציון ראשון עיריית - 017894460 ת"ז אדנה, דסטה טגה אילנה

לציון ראשון עיריית - 317844355 ת"ז קגן, אלונה

(עוספיה  הכרמל עיר עיריית - 025993544 ת"ז סלאלחה, עלא
ודלית אל כרמל)

מקומית  יהוד ומועצה עיריית - 022522940 ת"ז רחימי, עירית
מונסון אפרים נווה

ארבע קרית מקומית מועצה - 013695267 טובי גרינבוים, ת"ז

הכרמל. טירת עיריית - 307193375 ת"ז מוגס, בני

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

מחוזית סעד פקידת מינוי
במפגרים), התשכ"ט-1969 (טיפול חוק הסעד לפי

(טיפול הסעד לחוק 21(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז רדין ירון, אילנה ממנה את אני התשכ"ט-11969, במפגרים),
במחוז האמור, החוק לעניין מחוזית סעד לפקידת ,055573109

והצפון. חיפה

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—3208 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.132 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

סעד פקידות מינוי
במפגרים), התשכ"ט-1969 (טיפול חוק הסעד לפי

(טיפול הסעד לחוק 21(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מטה הרשומות את ממנה אני התשכ"ט-11969, במפגרים),

האמור: סעד לעניין החוק לפקידות

אכסאל המקומית המועצה - 027634757 ת"ז שלבי, אימאן

טובא- המקומית המועצה - 034976951 ת"ז סלייח,  עולא 
זנגריה

ביאליק קרית עיריית - 037509825 ת"ז קרקה, גלי

מנדא כפר המקומית המועצה - 033565847 ת"ז ויסאם, חוש

שבע באר עיריית - 052483724 ריקי דאודי, ת"ז

לוד עיריית - 056820806 סמדר לידני, ת"ז

רמלה עיריית - 306012287 ת"ז פרג'יאן-אביזוב, לנה

אלשאג'ור עיריית - 040087082 מנאל חלאילה, ת"ז

תל–אביב-יפו עיריית - 056691785 סיגל הררי, ת"ז

תקווה המועצה המקומית גני - 022938443 ת"ז פרג, רויטל

יונה כפר המקומית המועצה - 015287956 ת"ז מרדכי, ג'ו

זמר המקומית המועצה - 029785979 ת"ז פול, אבו ג'יהאן

בת ים - עיריית 024271082 ת"ז עטיה, מרגלית

אילת. עיריית - 038271037 ת"ז לב, תמר

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—3208 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר                       

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

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
פקידת של מינויה ונעדרים), התשט"ו-11955, נפש קטינים, חולי
תשונה החוק האמור, לעניין ,2029519550 מזרחי, ת"ז הסעד זהבה

אדומים". מעלה "עיריית ירושלים" יבוא "עיריית שבמקום כך

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.852 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

ערר בוועדת חברים מינוי
הסעד, התשי"ח-1958 חוק שירותי לפי

הסעד, שירותי לחוק 2(ה) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המקומיות, הרשויות עם התייעצות ולאחר התשי"ח-11958,
לפי בוועדות ערר ציבור לנציגי מטה הרשומים ממנה את אני

החוק:

והצפון חיפה מחוז - 009893488 ת"ז ברעם, דוד

והמרכז אביב תל מחוז - 058407875 גולדנטל, ת"ז שלמה יהודה

חתימתו. מיום שנים שלוש למשך יהא המינוי תוקף

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—3177 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.103 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח
 __________

.132 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח
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שינוי מינוי מפקחת
הסעד), וועדת המנהל (תפקיד הסעד שירותי תקנות לפי

התשכ"ד-1963

הסעד שירותי לתקנות 4(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
את משנה אני התשכ"ד-11963, סעד), וועדת מנהל (תפקיד
לעניין למפקחת ,054341979 ת"ז עטיה2, אריאלה של מינויה
ירושלים" יבוא "מחוז שבמקום כך הסעד בלשכת ארגון ומינהל

הארץ". "כל

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
 (3—1983 (חמ

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

.1928 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

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

התשכ"ג-1963

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
אני התשכ"ג-31963, ורכישה), (שבח מקרקעין מיסוי לחוק
,057426223 ת"ז טויזר, רויטל האוצר משרד עובדת את מסמיך
והחוקים הפקודה בביצוע  המועסקת שומה  פקידת שהיא
עבירות מניעת לשם חיפושים או חקירות לערוך האמורים,
רשאית תהיה כך ולצורך גילוין, לשם או חיקוקים אותם על

חיקוקים. בסמכויות שבאותם להשתמש

 31) התש"ע בטבת י"ד יום עד  זו הסמכה של תוקפה
בתפקידה. משמשת ההסמכה מקבלת עוד וכל (2009 בדצמבר

(11 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י'
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים      __________

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

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

.202 עמ' התשס"ח, ;156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

סמכויות הענקת וצו הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי
(שבח ורכישה), מקרקעין חוק מיסוי לפי התשכ"א-1961,

אכיפה  (סמכויות הפלילי הדין סדר חוק התשכ"ג-1963 ולפי
התשנ"ו-1996 מעצרים), -

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
(להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה), (שבח מקרקעין מיסוי לחוק
(סמכויות  הפלילי  הדין סדר  לחוק  39 וסעיף המס) חיקוקי -
אני מסמיך  החוק), - מעצרים), התשנ"ו-41996 (להלן - אכיפה
שהוא ,028007714 ת"ז ברגר, שרון האוצר משרד עובד את
או חקירות המס, לערוך חיקוקי המועסק בביצוע שומה פקיד

גילוין, לשם או המס חיקוקי על עבירות מניעת לשם חיפושים
בחיקוקי האמורות בסמכויות להשתמש רשאי יהיה כך ולצורך

החוק כדלקמן: פי על וכן בסמכויות המס

סמכות לעכב  67 לחוק למעט סעיף פי על עיכוב סמכויות (1)
לחוק; 68 סעיף ולפי עבירה לעבור העומד אדם

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

 31) התש"ע בטבת י"ד יום עד  זו הסמכה של תוקפה
בתפקידו. משמש ההסמכה מקבל עוד וכל ,(2009 בדצמבר

(11 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י'
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הרשות והשיכון במועצת שר הבינוי נציג מינוי
הגליל לפיתוח

הגליל, התשנ"ג-1993 לפיתוח חוק הרשות לפי

לפיתוח הרשות לחוק 9(א)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז שמיר, עוזי  את ממנה  אני התשנ"ג-11993, הגליל,

הגליל. לפיתוח הרשות במועצת לנציגי ,051536803

(6 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח ג'
 (3—2476 (חמ

בוים זאב  
שר הבינוי והשיכון      __________

.138 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

הודעה בדבר מינוי ועדת תכנון
חוק המים, התשי"ט-1959 לפי

התשי"ט- המים, לחוק 133(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
למים הרשות הממשלתית מועצת להצעה של ובהתאם ,11959
מפורטים האנשים ששמותיהם מיניתי את מודיע כי אני ולביוב,

התכנון: ועדת לחברי להלן

ראש יושב - 011890621 ת"ז קושניר, אלכסנדר

052187531 עודד פיקסלר, ת"ז

064669355 ת"ז פרוביזור, מו

0503349994 ת"ז ביליק, יחזקאל

055552665 רותי פרום-אריכא, ת"ז

024282147 אלון זס"ק, ת"ז

038794293 שאול מרידור, ת"ז

003265360 שלום גולדברגר, ת"ז

007352834 ת"ז בגין, זאב

00496422 ת"ז פלאוט, ירדנה

009815309 אריה רפפורט, ת"ז

לעניין שהתפרסמה ועדת התכנון של הרכבה על ההודעה
בטלה. - 1995 עמ' התשנ"ד, ,4189 בילקוט הפרסומים זה

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח
 (3—882 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
שר התשתיות הלאומיות    __________

.169 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

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

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

.202 עמ' התשס"ח, ;156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;338 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח
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מינוי מפקחי עבודה
העבודה, התשי"ד-1954 על הפיקוח חוק ארגון לפי

על הפיקוח  ארגון לחוק 2(א)  סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עבודה  שעות לחוק  1 סעיף לפי  התשי"ד-11954, העבודה, 
לפי  שעות עבודה ומנוחה), - (להלן ומנוחה, התשי"א-21951 
חוק עבודת  התשי"ג-31953 (להלן - הנוער, עבודת לחוק 1 סעיף
כוח קבלני על ידי העסקת עובדים לחוק 19(א) סעיף לפי הנוער),
ידי קבלני  על עובדים העסקת חוק התשנ"ו-41996 (להלן - אדם,
התשי"ט-51959  התעסוקה, שירות לחוק 74 סעיף אדם), לפי כוח
העניין, לפי ומסמיך, ממנה אני התעסוקה), שירות חוק - (להלן
מטה הרשומים והתעסוקה המסחר התעשיה משרד עובדי את
ו–12 לחוק  11 סעיפים הוראות על פיקוח לעניין עבודה למפקחי
הנוער, עבודת לחוק ו–27ז 27ו ,4 סעיפים ומנוחה, עבודה שעות

העסקת  שירות התעסוקה וחוק 1 לחוק רביעי ופרק רביעי פרק
אדם: כוח קבלני ידי על עובדים

040518193 ת"ז שושן, אליעד

061670378 ת"ז אבישר, גלי

037201688 ת"ז שמש, ניר

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ב'

 (3—150 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   

  __________
.202 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

.156 עמ' התשט"ו, י"פ ;204 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

.2960 עמ' התשנ"ד, י"פ ;256 עמ' התשנ"ח, ;115 עמ' התשי"ג, 3  ס"ח

.201 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

.2901 עמ' התשס"ה, י"פ ;32 עמ' התשי"ט, 5  ס"ח

מינוי מפקחות עבודה
העבודה, התשי"ד-1954 על הפיקוח חוק ארגון לפי

על הפיקוח  ארגון לחוק 2(א)  סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עבודה  שעות לחוק  1 סעיף לפי  התשי"ד-11954, העבודה, 
לפי  ומנוחה), עבודה שעות חוק - ומנוחה, התשי"א-21951 (להלן
חוק עבודת  התשי"ג-31953 (להלן - הנוער, עבודת לחוק 1 סעיף
כוח קבלני על ידי העסקת עובדים לחוק 19(א) סעיף לפי הנוער),
ידי קבלני  על עובדים העסקת חוק התשנ"ו-41996 (להלן - אדם,
התשי"ט-51959  התעסוקה, שירות לחוק 74 סעיף אדם), לפי כוח
העניין, לפי ומסמיך, ממנה אני התעסוקה), שירות חוק - (להלן
מטה הרשומות התעשיה המסחר והתעסוקה משרד עובדות את
ו–12 לחוק  11 הוראות סעיפים על פיקוח לעניין למפקחות עבודה
הנוער, עבודת לחוק ו–27ז 27ו ,4 סעיפים ומנוחה, עבודה שעות

העסקת  שירות התעסוקה וחוק 1 לחוק רביעי ופרק רביעי פרק
אדם: כוח קבלני ידי על עובדים

027289461 ת"ז קרסנטי, ורד

59568246 רינה יחזקאל, ת"ז

56660376 ת"ז אביבי, מירית

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
 (3—150 (חמ

ישי אליהו  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה   

 __________
.202 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

.156 עמ' התשט"ו, י"פ ;204 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

.2960 עמ' התשנ"ד, י"פ ;256 עמ' התשנ"ח, ;115 עמ' התשי"ג, 3  ס"ח

.201 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

.2905 עמ' התשס"ה, י"פ ;32 עמ' התשי"ט, 5  ס"ח

מפקחים מינוי
המינהליות, התשמ"ו-1986 חוק העבירות לפי

המינהליות, העבירות לחוק 5(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המדינה  עובדי את ממנה אני החוק), - התשמ"ו-11986 (להלן
על המינהליות העבירות לגבי למפקחים מטה הרשומים
חוק התשי"א-21951, ומנוחה, עבודה  שעות  חוק הוראות
חוק התשס"א-32001, ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה
התשי"ג- הנוער, עבודת חוק התשמ"ז-41987, מינימום, שכר
חוק התשס"ב-62002, עבודה), (תנאי לעובד הודעה חוק ,51953
שנקבעו כעבירות התשמ"ח-71988, בעבודה, הזדמנויות שוויון
שעות - מינהלי (קנס המינהליות העבירות בתקנות מינהליות
המינהליות העבירות תקנות התשנ"ח-81998, ומנוחה), עבודה
התשס"ב- עבודתו), תקופת לעובד על אישור - מינהלי (קנס
שכר - מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות ,92002
(קנס העבירות המינהליות תקנות התשס"ג-102003, מינימום),
העבירות תקנות התשנ"ד-111994, הנוער), עבודות  - מינהלי
עבודה), תנאי אודות הודעה מסירת - מינהלי (קנס המינהליות
- מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות התשס"ב-122002,
התשס"ב- עבודה), הצעת בדבר מפלה מודעה פרסום איסור

לחוק: 5 לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף ,132002

022694509 ת"ז מורן, תמר

024668394 ת"ז זעפרני, איריס

052868445 ת"ז ליבמן, צביקה

03347622 ריקי יחזקאל, ת"ז

051093805 הרצל אלון, ת"ז

059820647 אילן חייק, ת"ז

025898313 ת"ז אל–חכים פדילה, עבד

055499826 יאיר חייבי, ת"ז

055499826 מאיר דוד, ת"ז

025412107 יוסי שבת, ת"ז

028839017 עודד פרץ, ת"ז

שבו למועד עד או המינוי לביטול עד זה מינוי של תוקפו
שבהם. המוקדם לפי בתפקידו, לכהן יחדל

(5 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ד'
 (3—1923 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   

   __________
.144 עמ' התשס"ח, ;31 עמ' התשמ"ו, 1   ס"ח

.204 עמ' התשי"א, 2   ס"ח

.378 עמ' התשס"א, 3   ס"ח

.68 עמ' התשמ"ז, 4   ס"ח

.115 עמ' התשי"ג, 5   ס"ח

.210 עמ' התשס"ב, 6   ס"ח

.38 עמ' התשמ"ח, 7   ס"ח

.1352 עמ' התשנ"ח, 8   ק"ת

.428 עמ' התשס"ב, 9   ק"ת

.28 עמ' התשס"ד, ק"ת ;1132 עמ' התשס"ג, 10  ק"ת

.686 עמ' התשנ"ד, 11  ק"ת

.926 עמ' התשס"ב, 12  ק"ת

.779 עמ' התשס"ב, 13  ק"ת



26.8.2008 התשס"ח, באב כ"ה ,5843 הפרסומים ילקוט 4486

מפקח מינוי
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

המינהליות, העבירות לחוק 5(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
העבודה  מפקח ממנה את החוק), אני - התשמ"ו-11985 (להלן
המסחר התעשיה במשרד העבודה חוקי לאכיפת באגף
לגבי למפקח ,057707499 ת"ז מצרפי, ששון והתעסוקה,
התשנ"א-21991, זרים,  עובדים חוק הוראות על העבירות 
שנקבעו כעבירות מינימום, התשמ"ז-31987, שכר והוראות חוק
איסור (קנס מינהלי - המינהליות מינהליות בתקנות העבירות
הוגנים), תנאים והבטחת כדין שלא זרים עובדים העסקת
- מינהלי (קנס המינהליות העבירות ותקנות התשנ"ב-41992,
כאמור הכשרה  שעבר לאחר  התשס"ג-52003, מינימום), שכר

לחוק. 5 בסעיף

(5 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ד'
 (3—1923 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.144 עמ' התשס"ח, ;31 עמ' התשמ"ו, 1   ס"ח

.112 עמ' התשנ"א, 2   ס"ח

.68 עמ' התשמ"ז, 3   ס"ח

.868 עמ' התשס"ג, ;1166 עמ' התשנ"ב, 4   ק"ת

.28 עמ' התשס"ד, ;1132 עמ' התשס"ג, 5   ק"ת

מפקח עבודה של מינוי והסמכה
עובדים חוק ולפי מינימום, התשמ"ד-1987, חוק שכר לפי

התשנ"א-1991 זרים,

מינימום, שכר לחוק 15ב סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשנ"א- זרים, עובדים לחוק 6(א) סעיף ולפי התשמ"ז-11987,
ת"ז מצרפי, ששון את העניין, לפי ומסמיך, ממנה אני ,21991
על ביצוע הוראות הפיקוח למפקח עבודה לעניין ,057707499

האמורים. החוקים לפי

(5 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ד'
 (3—3235 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.493 עמ' התשס"ב, ;68 עמ' התשמ"ז, 1  ס"ח

.181 עמ' התשס"ג, ;85 עמ' התש"ס, ;112 עמ' התשנ"א, 2   ס"ח

החלטה
התשי"ח-1958  המדינה, מבקר לחוק ו–36(2) (7)9 סעיפים לפי

משולב] [נוסח

וביוב למים האזורית  החברה הגליל, פלג וחברת  הואיל
שעיריית  גוף  היא החברה),   - (להלן  51-40927-3 ח"פ בע"מ,
זנג'ריה וטובא הגלילית חצור המקומיות והמועצות צפת
לחוק (4)9 סעיף לפי מבוקרים גופים והן בהנהלתו, משתתפות
(להלן - החוק); [נוסח משולב]1 התשי"ח-1958 המדינה, מבקר

כמבקר תפקידי  מילוי לצורכי לי דרוש והדבר והואיל 
הציבור; תלונות ונציב המדינה

ו–36(2) (7)9 סעיפים לפי סמכותי בתוקף מחליט, אני לפיכך,
למים האזורית החברה  הגליל,  פלג החברה  על  להחיל לחוק
שאליהם התחומים בכל המדינה ביקורת את בע"מ וביוב
תלונות בירור שעניינו השביעי הפרק את וכן החוק, מתייחס

הציבור.

(7 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ו'
 (3—463 (חמ

לינדנשטראוס מיכה  
המדינה מבקר

ונציב תלונות הציבור    

בדימונה השלום בית משפט השבתת על הודעה
ההוצאה ולשכות לעבודה הדין בתי המשפט, בתי תקנות לפי
עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת דין (סדרי לפועל

התשמ"א-1981

בתי המשפט, בתי לתקנות 2(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
בתקופת דין (סדרי  לפועל ההוצאה ולשכות לעבודה  הדין

 - (להלן התשמ"א-11981  עובדים), של השבתה או שביתה
כי: בזה מודיע אני התקנות),

- (להלן בדימונה השלום משפט בבית השבתה התקיימה
במרס   30) התשס"ח ב' באדר  כ"ג  ראשון, מיום  המשפט),  בית

התשס"ח (31 ביולי 2008). בתמוז כ"ח חמישי, יום 2008) ועד

בבית שיפוצים עבודות ביצוע לצורך נדרשה ההשבתה
המשפט.

המשפט בבית קהל קבלת  היתה לא האמורים  במועדים
דיונים. התקיימו ולא

משפט בית  דיוני התקיימו ההשבתה תקופת במהלך 
מועדים באותם שבע, בבאר המשפט בהיכל בדימונה, השלום

שנקבעו.

 (3—1148 (חמ
שופט משה גל,  

מנהל בתי המשפט         __________
1430א. עמ' התשמ"א, 1   ק"ת

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

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  הסמכות בתוקף 
אני הפנים2, שר אלי  שהעביר  התשכ"ה-11965, (בחירות),
המקומיות ברשויות בחירות למנהלי מטה הרשומים את ממנה
שיתקיימו הכלליות הבחירות  לקראת שמם,  ליד המצוינות

(11 בנובמבר 2008): י"ג בחשוון התשס"ט ביום

המקומית הרשות מנהל הבחירותשם שם

ח'וריטבריה עאטף

צור יגאל - נג'יב מנסורכוכב יאיר

קונפורטימודיעין-מכבים-רעות רינה

עאדל נאסרמשהד

גנדליןעילבון לאה

גנם אל יורם זאוישבלי-אום

 __________
.92 עמ' התשי"ח, 1   ס"ח

 __________
.57 עמ' התשנ"ט, ;248 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.2523 עמ' התשל"א, 2   י"פ
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תתוקן   3(2008 ביולי   9) התשס"ח בתמוז ו'  מיום הודעתי
בהתאם.

(22 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ט
 (3—1278 (חמ

בר אריה  
המנהל הכללי של משרד הפנים     __________

.4164 עמ' התשס"ח, 3   י"פ

הסמכה
התשמ"א-1981 חדש], [נוסח הרוקחים פקודת לפי

[נוסח  הרוקחים לפקודת  46 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את  מסמיך גם אני הפקודה), התשמ"א-11981 (להלן - חדש],
הסעיף לפי בסמכויות  להלן המנויים הבריאות משרד  עובדי

האמור:

זהות מס' ________________________השם
001218874 קפלן מרים

057832313 מיכאל כרמי

067256966 קריב רמי

משרד עובדי  הם המוסמכים עוד כל תקפה זו הסמכה 
הבריאות.

(1 באוגוסט 2008) התשס"ח בתמוז כ"ט
 (3—1655 (חמ

ישראלי אבי  
הכללי של משרד הבריאות המנהל    __________

.697 עמ' ,35 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

מייעצת ועדה מינוי
בנמל המבצעי בשטח (תנועה התעופה שדות רשות כללי לפי

התשמ"ד-1984 גוריון), בן התעופה

שדות רשות לכללי 17(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
גוריון), בן התעופה בנמל המבצעי בשטח (תנועה התעופה
לדון שתפקידה  מייעצת ועדה ממנה אני  התשמ"ד-11984,
על הוראות הכללים שעבר מי על בתלונות שהגישו מפקחים
(כניסה התעופה  שדות רשות כללי הוראות על האמורים או
שדות רשות וכללי התשמ"ג-21983, מוגבלים), לשטחים
התשמ"ד-31984, תעופה), הסדר בשדות על (שמירה התעופה

להלן: כמפורט הם מקומם וממלאי ושחבריה

יושב - התעופה שדות רשות קרקע, מבצעי ענף ראש ניר, רמי
ראש;

התעופה שדות רשות בתעבורה, בטיחות קצין לנדברג, בצלאל
ראש; היושב מקום וממלא חבר -

שדות רשות בתעבורה, בטיחות קצין עוזר רחמים, מאיר
חבר; התעופה -

שדות רשות  המשפטי, ליועץ המשנה פאר, רינה דין עורכת 
חברה; - התעופה

המשפטי, רשות ליועץ בכירה סגנית גרוסמן, מירי עורכת דין
חברה; מקום ממלאת - התעופה שדות

- חבר; שדות התעופה רשות תיאום, ראש מחלקת חיים לוי,

התעופה שדות רשות תיאום, מחלקת ראש סגן קרויטרו, אהרון
חבר; מקום ממלא -

שדות רשות עבירות,  למניעת היחידה ראש בנאש,  רונן
חבר; התעופה -

וטוהר שירות בקרת עבירות מניעת מינהלה, אחראי - פרל גדי
חבר. מקום ממלא שדות התעופה - רשות מידות,

בטל. - מייעצת4 ועדה מינוי

(15 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ב
 (3—1518 (חמ

שריג זאב  
נמל התעופה בן גוריון מנהל    __________

.204 עמ' התשס"ז, 4   י"פ

רישיונות מבקשי של רשימה בדבר הודעה
(רישיונות), שמירה ושירותי פרטיים חוקרים תקנות לפי

התשל"ב-1972

שמירה  חוקרים פרטיים ושירותי 8 לתקנות לתקנה בהתאם
מבקשי רשימת בזה מתפרסמת התשל"ב-¹1972, (רישיונות),

אדם  כל רשאי זו  הודעה מפרסום  ימים  15 בתוך רישיונות;
לפי מסוים, למבקש רישיון למתן בכתב מנומקת התנגדות להגיש
שמירה, ושירותי פרטיים חוקרים חוק לפי הרישוי ועדת המען:

:91342 ירושלים ,34357 ת"ד התשל"ב-²1972,

הבקשההמעןהשם סוג

רחמים יבנהאוריאל גן ,13/1 מודיעין
 70800

פרטי חוקר

אלי אפק,אורלינסקי נווה ,44 איילון
העין ראש

פרטי חוקר

חיים מודיעיןאליהו ,3 נחשון פרטימבצע חוקר

ד"נארגוב ברוך ,80 הרים נס מושב
99885 האלה, נס הרים

פרטי חוקר

יורם יאיר אביבבן תל ,13 ממזריץ דב
68045

חוקר פרטי

ענר יוסף 76273בן רחובות ,9 חוקר פרטיגלוסקין

עוזי עמי 73134בן ארנים ,4 חוקר פרטימנורה

שלמה ציון ירושליםבן ,17 הורקניה
93305

לחקירות משרד
פרטיות

עמרי 50200גוטמן דגן בית ,86 לחקירותהגולן משרד
פרטיות

שי החרישגוטמן מבטח נוה מושב
79850 מבטח נווה ,62

חוקר פרטי

אייל 85315גולדברג חוקר פרטיקיבוץ משמר הנגב

יואב גבעתייםגזית ,36/19 חוקר פרטיגורדון

דניאל גןגלר רמת ,10 השואבה חוקר פרטימעלה  __________
.925 עמ' התשמ"ד, 1   ק"ת

.1097 עמ' התשמ"ג, 2   ק"ת

.1412 עמ' התשמ"ד, 3   ק"ת

 __________
.1236 עמ' התשל"ב, 1  ק"ת

.90 עמ' התשל"ב, 2  ס"ח
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הבקשההמעןהשם סוג

מירב וולנסקי
(מאשה)

59444 בת ים, ,1 חוקר פרטיז'בוטניסקי

16000חאטיב עיסאם נצרת חוקר פרטי בית 207,

רונן חולוןחגי ,7 שפירא לחקירותצבי משרד
פרטיות

שלום, חוטה דוד 18 קרית דירוסי
88000 אביב תל

חוקר פרטי

משה 34750חיים חיפה 34א, חוקר פרטישינקין

15/11,טלר נדב קנדה גבעת
ירושלים גילה,

חוקר פרטי

יצחק 2/15,יעקובוב הכרם בית גבעת
ירושלים

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

הילה אביבכהן תל ,16 מינץ בנימין
69512

חוקר פרטי

חנהכרמי עופר פרדס ,13/5 הדרים
כרכור

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

רמת השרוןלביא עודד ,18/3 חוקר פרטיהפרדס

רומן 2/11,לוי הלבונה מבוא
90805 מבשרת ציון

חוקר פרטי

יעקב תקוהמאסטי גני ,2 יהודה חוקר פרטיהרי

עאמר 24980מוחתאר ג'ולס ,266 ת"ד חוקר פרטיג'ולס

אלדד גןמזרחי רמת ,13/2 חוקר פרטיהדר

אברהם 90/20,מנחם אריה אליעזר בן
ירושלים

חוקר פרטי

ישראל נתניהמשה ,19/1 חוקר פרטיאוסישקין

11,נחום מנשה קיסריה אילן נווה
אשקלון

חוקר פרטי

נצרת עיליתניסן לאון ,26/12 חוקר פרטייזרעאל

השביםנתיב יפתח רמות ,8 לחקירותהכרם משרד
פרטיות

מרקו האגםסבן דרך זית, בית מושב
זית בית ,271

חוקר פרטי

ג'ואנה גבעתייםסולם ,25/2 המעלות
53321

חוקר פרטי

573/7 גילה, עזרא יובל יקינטון
ירושלים

חוקר פרטי

אלונה גבעתייםפלד ,25/2 חוקר פרטיהמעלות

יוסף 1150 פלצ'י ת"ד ,5 רמתיים דרך
השרון הוד

לחקירות משרד
פרטיות

שלום 38,פרץ חיים משה פרס
בתיה מזכרת

חוקר פרטי

אבי סבאשוחט כפר 12ג, חוקר פרטימיכה

הבקשההמעןהשם סוג

שגיב חייםשלג קרית ,31 האלונים
26286

חוקר פרטי

גיל הסולליםשמיר ,65 אלונים נוף
17905

חוקר פרטי

מיכאל שמשון, תורג'מן 39 ד"נ תעוז
99725 תעוז

חוקר פרטי

(12 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"א
 (3—2319 (חמ

קלוגמן חיים  
                יושב ראש ועדת הרישוי לחוקרים

פרטיים ושירותי שמירה   

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,

 ISRAEL–ל (2008 ביולי   14) התשס"ח בתמוז י"א ביום נתתי
להפקת  הרישיון ENERGY INITIATIVES (IEI) (100%) את

הם כדלהלן: 9/"שפלה" שגבולותיו פ"ש שמן מפצלי נפט

מזרחה ודרום 189,790/626,388 ציון מנקודת

מערבה ודרום 199,737/617,685 ציון לנקודת

196,337/612,838 ודרום מערבה  ציון לנקודת

מערבה ודרום 190,018/610,833 ציון לנקודת

ומערבה 187,091/604,000 ציון לנקודת

וצפונה 180,115/604,447 ציון מנקודת

מזרחה וצפון 180,170/609,079 ציון לנקודת

חזרה מזרחה וצפון 184,663/622,530 ציון לנקודת

189,790/626,388 ציון לנקודת

דונם. סך הכל כ–238,100

(15 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ב
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
__________          הממונה על ענייני הנפט

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

והפקתו לחיפושי נפט רישיונות בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
לגורמים (2008 ביולי   14) התשס"ח בתמוז י"א ביום נתתי

האלה:

PETROMED CORP.95.5%

EAST MEDITERRANEAN EXPLOR. CO.4.5%

הכל 100.0%סך

            __________
.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח
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כדלהלן: הם שגבולותיו 347/"מירה", הרישיון את .1

מזרחה ודרום ציון 102,820/728,597 מנקודת  

מערבה ודרום 124,319/723,515 ציון לנקודת
מערבה וצפון 119,459/710,102 ציון לנקודת
מערבה וצפון 101,894/711,919 ציון לנקודת
מערבה וצפון 961,81/715,604 ציון לנקודת
מזרחה וצפון 937,95/718,789 ציון לנקודת

חזרה מזרחה וצפון 955,41/724,717 ציון לנקודת
102,820/728,597 ציון לנקודת

דונם. סך הכל כ–400,000
הם כדלהלן: 348/"שרה", שגבולותיו הרישיון את .2

ומזרחה ציון 125,706/727,338 מנקודת  

מערבה ודרום 147,115/727,040 ציון לנקודת
מערבה וצפון 141,595/708,128 ציון לנקודת
מזרחה וצפון 119,459/710,102 ציון לנקודת

חזרה מזרחה וצפון 124,319/723,515 ציון לנקודת
125,706/727,338 ציון לנקודת

דונם. סך הכל כ–400,000

(14 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"א
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
                               הממונה על ענייני הנפט

נפט בדבר העברת זכויות הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט, התשי"ב- 76 לחוק סעיף סמכותי לפי מודיע בתוקף אני
ביום הרשיתי כי המייעצת, המועצה עם התייעצות ולאחר ,11952
ברישיונות זכויות העברת (14 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"א
הזכויות שחלוקת כך ו–338/"קרן"3, 337/"אביה"3 331/"אוהד"2,

כדלקמן: תהיה ההעברה לאחר האמורים ברישיונות

50% מוגבלת  שותפות נפט, אבנר חיפושי

50% מוגבלת  שותפות דלק קידוחים,

                                   סך הכל       100%

(14 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"א
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
__________          הממונה על ענייני הנפט

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.2174 עמ' התשס"ח, ;4440 עמ' התשס"ו, 2 י"פ

.3709 עמ' התשס"ז, 3 י"פ

נפט בדבר העברת זכויות הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
העברת (14 ביולי 2008) התשס"ח י"א בתמוז ביום  הרשיתי כי
ההעברה לאחר הזכויות שחלוקת כך 346/"חוף"2, ברישיון זכויות

כדלקמן: תהיה

59% אינק' ישראמקו

30% 2 שותפות מוגבלת  - נגב ישראמקו

 5% מוגבלת שותפות המלח ים חנ"ל

5% מוגבלת שותפות חיפושים נפטא

1% בע"מ לישראל הנפט חברת חנ"ל,

100%                                    סך הכל   

(14 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"א
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
                               הממונה על ענייני הנפט

נפט של זכויות תוקף בדבר הארכת הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (2008 ביולי   15) התשס"ח בתמוז י"ב  ביום  הארכתי כי

כ"ו  יום ו–327/"צורים"3 עד 326/"שחר"2 הרישיונות של תוקפם
(18 ביולי 2009). התשס"ט בתמוז

(16 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
__________          הממונה על ענייני הנפט

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.3930 עמ' התשס"ה, 2 י"פ

.1579 עמ' התשס"ז, ;3930 עמ' התשס"ה, 3 י"פ

נפט זכות של הארכת תוקף בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (2008 ביולי   2) התשס"ח בסיוון כ"ט ביום הארכתי כי
התשס"ט בחשוון י"א יום עד 320/"שרית"2 של הרישיון  תוקפו

(9 בנובמבר 2008).

(3 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון ל'
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
__________          הממונה על ענייני הנפט

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.1020 עמ' התשס"ח, ;887 עמ' התשס"ד, 2 י"פ

נפט זכות של פקיעתה בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם מודיע, אני
התשס"ח בתמוז ט"ו ביום 328/"ענת"2, הרישיון של פקיעתו על

(18 ביולי 2008).

(20 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ז
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
__________          הממונה על ענייני הנפט

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.3931 עמ' התשס"ה, 2 י"פ  __________
.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.2618 עמ' התשס"ח, 2 י"פ
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קביעת תקנים הודעה בדבר
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיע, אני
סמכויותיו לפי בתוקף קבע, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור לחוק 6(א) סעיף

הנדסיים  מבנים אדמה: ברעידות לעמידות תכן 413 חלק 2.4 - ת"י
;2008 תעשיה, מיולי במיתקני צנרת על–קרקעית -

ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי - בטיחות 900 חלק 2.11  ת"י
2008 בא  דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה, מיולי

;2001 מדצמבר המהדורה במקום

ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי 900 חלק 2.95 - בטיחות ת"י
מוסכים לדלתות הינע למערכות מיוחדות דרישות דומים:

;2008 מיולי מגורים, בבתי לשימוש אנכית נעות

של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה 931 חלק 2 - עמידות אש ת"י
בא   2008 מיולי ותוצריה, אש  מפני אטימה  מערכות של

;2001 מיולי המהדורה במקום

עשן שחרור מערכות בבניינים: אש בטיחות 1001 חלק 2.4 - ת"י
;2008 מיולי מגורים, חד–קומתיים, למעט בנייני בניינים -

שאינן ישויות מידע: העברת - נתונים עיבוד -  4186 ת"י
מאפריל 1997; המהדורה במקום 2008 בא מיולי אוכלוסין,

;2008 מיולי קיטור קטנים, מעקרי - 5363 ת"י

מיולי שתיה, מי עם במגע הבאים מוצרים בדיקת - 5452 ת"י
ת"י 5452 ממרס 2004 ות"י 4017 מיוני 2001; במקום 2008 בא

המהדורה  במקום 2008 בא מיולי (דס"ל), סילוני דלק - 5563 ת"י
;2005 מדצמבר

דרישות - אבטחה שיטות מידע: טכנולוגיית -  27006 ת"י
למערכות התעדה ומספקים  מבדקים העורכים  לגופים

;2008 לניהול אבטחת מידע, מיולי

מגובים כוח, ספקי הספק, שנאי של בטיחות 61588 חלק 2.2  - ת"י
שנאי בעבור ובדיקות מיוחדות דרישות דומים: ומוצרים
;2008 מיולי בקרה, שנאי בהם שמשולבים כוח וספקי בקרה

כוח ספקי הספק, שנאי של בטיחות -  2.15 חלק   61558 ת"י
שנאים מבדדים עבור מיוחדות דרישות ומוצרים דומים:

;2008 מיולי רפואיים, אתרים של לזינה המיועדים

כוח ספקי הספק, שנאי של בטיחות -  2.17 חלק   61558 ת"י
לספקי שנאים בעבור מיוחדות דרישות דומים: ומוצרים

;2008 מיולי ממותגים, כוח

כוח  ספקי הספק,  שנאי של בטיחות  -  2.19 חלק   61558 ת"י
שנאים לניחות בעבור מיוחדות דרישות ומוצרים דומים:

;2008 מיולי הפרעות,

כוח  ספקי הספק,  שנאי של בטיחות  -  2.23 חלק   61558 ת"י
שנאים בעבור מיוחדות דרישות דומים: ומוצרים

;2008 מיולי בניה, לאתרי המיועדים

דרישות  הפעלה ובקרה לנורות: אבזרי - 61347 חלק 2.12  ת"י
או ישר בזרם  המוזנים אלקטרוניים לנטלים מיוחדות 
נורות (למעט פריקה  לנורות והמיועדים חילופים  בזרם

.2008 מיולי פלואורניות),

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
מכון של הכללי המנהל

התקנים הישראלי                 __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

בתקנים שינוי בדבר הודעה
חוק התקנים התשי"ג-1953 לפי

לחוק התקנים, התשי"ג- 6(ב) לסעיף בהתאם מודיע, אני
סמכויותיו לפי בתוקף שינה הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור לחוק 6(א) סעיף

שטוחים, אש: זרנוקים אטומים לכיבוי ציוד 365 חלק 1 - ת"י
מינואר 2008; 2008 למהדורה מיולי טעות תיקון

יחידות פריצות: לגילוי אזעקה מערכות -  1 חלק   1337 ת"י
1 מיולי  תיקון מס' בקרה לבתי עסק, גיליון בקרה ומערכות

ממרס 2005; 2008 למהדורה

חולים, הסיעודי בבתי לצוות איתות וקריאה ציוד - 4517 ת"י
1 מיולי 2008 למהדורה מפברואר 2005. מס' תיקון גיליון

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
מכון של הכללי המנהל

התקנים הישראלי                 __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 29) התשס"ח בתמוז כ"ו ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת של
הימלפרב, יעקב הדין  עורך על להטיל  החליט ,(2008 ביולי
מעיסוק השעיה של עונש ,19468 מס' רישיון ,012363057 ת"ז

חודשים. 3 של לתקופה הדין עריכת במקצוע

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו מיום ההשעיה תוקף
(28 באוקטובר 2008). התשס"ט בתשרי כ"ט יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
י"ב בתמוז ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת המחוזי של

על  להטיל 8/08 החליט בד"מ בתיק (15 ביולי 2008), התשס"ח
עונש ,28548 מס' רישיון ,29798196 ורד, ת"ז עורך הדין עאסי 
שנים. 4 של לתקופה עריכת הדין מעיסוק במקצוע השעיה של

(15 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ב מיום ההשעיה תוקף
(14 ביולי 2012). התשע"ב בתמוז כ"ד יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
בתמוז כ"ה ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת של
להטיל החליט ,140/07 בד"מ בתיק ,(2008 ביולי   28) התשס"ח
עונש ,15116 מס' רישיון ,57489866 ת"ז כפיר, דני הדין עורך על
שנה של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של

חודשים. ותשעה

(28 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ה מיום ההשעיה תוקף
(27 באפריל 2010). התש"ע באייר י"ג יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ"ח ביום בשבתו  אביב, בתל הדין  עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,35/08 בד"מ בתיק ,(2008 ביולי   31) התשס"ח בתמוז
מס' רישיון ,28710598 ת"ז מימון, משה הדין עורך על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,30556

שנים. חמש של

(4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג מיום ההשעיה תוקף
(3 בדצמבר 2011). התשע"ב בכסלו ז' יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ"א ביום בשבתו  אביב, בתל הדין  עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,131/06 בד"מ בתיק ,(2008 ביוני   24) התשס"ח בסיוון
מס' רישיון ,789123 ת"ז שפירא, יעקב הדין עורך על להטיל
הדין עריכת במקצוע מעיסוק בפועל השעיה של עונש ,5262

שנים. שלוש של לתקופה

(28 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ה מיום ההשעיה תוקף
(27 ביולי 2011). התשע"א בתמוז כ"ה יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
העליון, בית המשפט  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בעל"ע ,(2008 בינואר   21) התשס"ח בשבט י"ד ביום בשבתו
,055410187 ת"ז שפריר, דן הדין עורך על להטיל החליט ,486/08
במקצוע עריכת מעיסוק השעיה עונש של ,13029 מס' רישיון

חודשים. 3 של לתקופה הדין

(28 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ה מיום ההשעיה תוקף
(27 באוקטובר 2008). התשס"ט בתשרי כ"ח יום עד

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ"א ביום בשבתו  אביב, בתל הדין  עורכי לשכת של  המחוזי
החליט ,6/08 בד"מ בתיק ,(2008 ביולי   24) התשס"ח בתמוז
מס' רישיון ,14054852 ת"ז עפרוני, יעקב הדין עורך על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,9485

שנים. חמש של

(3 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ב' מיום ההשעיה תוקף
(12 באוגוסט 2013). התשע"ג באב כ"ו יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
י"ח בתמוז ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת המחוזי של
להטיל החליט ,120/06 בד"מ בתיק ,(2008 ביולי   21) התשס"ח
,14561 מס' רישיון ,57554990 ת"ז בהיג, עוייד הדין עורך על
של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש

חודשים. 4

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח מיום ההשעיה תוקף
(20 בנובמבר 2008). התשס"ט בחשוון כ"ב יום עד

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
סגן ראש לשכת עורכי הדין     __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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החובה חלה לא שבהם אזורים בדבר הודעה תיקון
להחזיק כלב ברצועה

על כלבים, התשס"ג-2002 חוק להסדרת הפיקוח לפי

הפיקוח על להסדרת 11(ב) לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
נוספים אזורים קבעתי כי מודיע, אני התשס"ג-12002, כלבים,
לפיכך, ההודעה ברצועה; כלב להחזיק החובה לא תחול שבהם
ברצועה2  כלב להחזיק החובה תחול לא שבהם אזורים בדבר

כך: תתוקן

יימחק; - פרט (4)  (1)

יבוא: בסופה (2)

לשילוט בהתאם - המוטורי לחוף מדרום ברוך, תל חוף (36)"
שיוצב בחוף;

לשילוט בהתאם - המוכרז לחוף מדרום קלור, צ'רלס חוף (37)
שיוצב בחוף;

לשילוט בהתאם  - המוכרז לחוף מצפון הילטון,  חוף (38)  
שיוצב בחוף;

."62 רח' יגאל אלון (39)

(22 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ט
 (3—3651 (חמ

חולדאי רון  
ראש עיריית תל–אביב-יפו   __________

.216 עמ' התשס"ג, 1  ס"ח

1643 ועמ'  עמ' ,571 עמ' התשס"ח, י"פ ;585 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

.3194

החובה חלה לא שבהם אזורים בדבר הודעה תיקון
להחזיק כלב ברצועה

על כלבים, התשס"ג-2002 חוק להסדרת הפיקוח לפי

הפיקוח על להסדרת 11(ב) לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
נוספים אזורים קבעתי כי מודיע, אני התשס"ג-12002, כלבים,
לפיכך, ההודעה ברצועה; כלב להחזיק החובה לא תחול שבהם
ברצועה2  כלב להחזיק החובה תחול לא שבהם אזורים בדבר

יבוא: (39) שאחרי פרט תתוקן כך

  - ב') אפקה נאות (שכ' לאה רח' פינת גליקסברג רח'   (40)" 
לכלבים; הגינה המגודרת המיועדת בתחומי

בתחומי  - (יפו)  11 קיוסו אלברט רח' מאחורי  חורשה (41) 
לכלבים". המיועדת המגודרת החורשה

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
 (3—3651 (חמ

חולדאי רון  
ראש עיריית תל–אביב-יפו   __________

.216 עמ' התשס"ג, 1  ס"ח

עמ' 571 עמ' 1643, עמ' התשס"ח, י"פ ;585 עמ' התשס"ז,  2  י"פ

   3194 ועמ' 4492.

החובה חלה לא שבהם אזורים בדבר הודעה תיקון
להחזיק כלב ברצועה

על כלבים, התשס"ג-2002 חוק להסדרת הפיקוח לפי

הפיקוח על להסדרת 11(ב) לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
נוספים אזורים קבעתי כי מודיע, אני התשס"ג-12002, כלבים,

לפיכך, ההודעה ברצועה; כלב להחזיק החובה לא תחול שבהם
ברצועה2  כלב להחזיק החובה תחול לא שבהם אזורים בדבר

יבוא: (41) שאחרי פרט תתוקן כך

הגינה  בתחומי - רביבים) (שכ'  7 מס' ברטנורוב רח' (42)" 
לכלבים". המיועדת המגודרת

(20 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ז
 (3—3651 (חמ

חולדאי רון  
ראש עיריית תל–אביב-יפו   

__________
עמ' ,1643 עמ' ,571 עמ' התשס"ח, י"פ ;585 עמ' התשס"ז,  2  י"פ

   3194 ועמ' 4492.

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

 5 סעיף שניתן מכוח צו לפי  בתוקף סמכותי כי מודיע,  אני
כ"ב ביום מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק
,008026932 ישראלי, ת"ז את יהודה (27 במאי 2008) התשס"ח באייר
למילוי הכשרה שקיבל בעיריית נתניה, לאחר העירוני הווטרינר
כלבת - מינהלי המינהליות (קנס תקנות העבירות לעניין תפקידו

למפקח בתחום העיריה. התשס"ז-22007, כלבים), על ופיקוח

(27 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ד
 (3—1923 (חמ

פיירברג-איכר מרים  
ראש עיריית נתניה       

__________
.2018 עמ' התשס"ח, י"פ ;31 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת

מפקחים מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

 5 סעיף מכוח שניתן צו לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני
עובדי את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק
להלן, המנויים  העיריה), - (להלן  תרשיחא מעלות עיריית 
המינהליות העבירות לעניין תפקידם למילוי הכשרה שקיבלו
ופיקוח כלבת  (קנס - המינהליות המנויות בתקנות העבירות

העיריה: בתחום למפקחים - התשס"ז-22007 כלבים), על

;051843472 שלמה שרביט, ת"ז

;59008862 עומר ראפת, ת"ז

;059269985 ת"ז ביטון, שמעון

;032096224 ת"ז אלי, בן עמי

;34998047 נעים נעים, ת"ז

;034359323 ת"ז בוחבוט, יונתן

.037434107 אריק אסרף, ת"ז

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—1923 (חמ

בוחבוט שלמה  
ראש עיריית מעלות תרשיחא    __________

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

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת
__________

.216 עמ' התשס"ג, 1  ס"ח
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מפקחים מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

סעיף מכוח שניתן צו לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני
מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק 5(ב)
ת"ז אסייג, מרדכי  ואת ,059815613 ת"ז מרום, סמדר ד"ר את
שקיבלו תחתון,  גליל  האזורית המועצה  עובדי  ,027081736
המנויות המינהליות לעניין העבירות תפקידם למילוי הכשרה
על ופיקוח כלבת - המינהליות (קנס מינהלי העבירות בתקנות
האזורית בתחום המועצה למפקחים כלבים), התשס"ז-22007,

תחתון. גליל

(24 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"א
 (3—1923 (חמ

מוטי דותן  
האזורית גליל תחתון המועצה ראש   __________

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

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת

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
בשבט ו'  מיום בישיבתה דימונה עיריית מועצת מינתה 
ליושב ,055015796 עיוש, ת"ז את פרץ (25 בינואר 2007) התשס"ז
אוטמזגין, ת"ז  עזרא2 ואת יוסף מאיר במקום ערר, ועדת ראש

סגסיג2. גיי במקום ערר, בוועדת לחבר ,067356337

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—265 (חמ

כהן מאיר  
__________    ראש עיריית דימונה

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.2740 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

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

התשכ"ט-1969

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

.(11.8.2008) התשס"ח באב י'

המקרקעין תיאור

כפר של (דמון) (השטח הבנוי 18091/יסעור מס' רישום גוש
דמון).

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
אזור ההסדר עכו        

קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

 30.6.2008 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17020/2008

.217.4.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת (1
הגדולות הערים שלוש (2
מרכז השלטון המקומי (3
אזוריות מועצות מרכז (4

הדתיות המועצות חבר (5
לאומי לביטוח המוסד (6

שירות התעסוקה (7
גבוהה להשכלה המוסדרות (8
הדסה מדיצינית הסתדרות (9

כללית בריאות שירותי (10
רשות שדות התעופה (11

ישראל דואר (12
לכבאות, ערים איגודי (13

החדשה הסתדרות
הארגונים4. כלל
העובדים5. כלל
שנים.6. לשלוש בפריסה 5% של שכר תוספת
.75.6.2008
.831.12.2009 - 17.4.2008

.17021/2008

.217.4.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת (1
כללית בריאות שירותי (2

הדסה מדיצינית הסתדרות (3
מקומי שלטון מרכז (4

הגדולות, הערים שלוש (5
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כלל

והאחיות5. האחים

עבודה6. תנאי

.75.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 17.4.2008
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.17022/2008

.221.5.2008

מקומי,3. שלטון מרכז
המעו"ף. הסתדרות מרכז

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

.61098/08 מס' עובדים בענייני הודעה
2008 קיץ הבראה קצובת עדכון

.711.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 21.5.2008

17023/2008
.221.5.2008
מקומי,3. שלטון מרכז

המעו"ף. הסתדרות מרכז
מקומיות4. רשויות
צ'רקסים5. עובדים
.61097/08 מס' הודעה

הצ'רקסית לעדה בחירה יום
.711.6.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 21.5.2008

.17024/2008

.225.6.2008

הכלכליים בשם3. הארגונים של לשכת התיאום
הכלכליים, הארגונים

לאיגוד מקצועי. אגף / הסתדרות החדשה
אירגונים חוץ מדינתיים4.

הפרטי5. העובדים במגזר כלל

הבראה6. יום מחיר

.726.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.6.2008

30.6.2008 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1150/2008

.219.5.2008

בע"מ,3. אשקלון אילת צינור קו חברת
מרחב אשקלון. הסתדרות החדשה

נפט4. הפקת

אחד5. עובד

עבירת משמעת6. ענישה בגין

.74.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 19.5.2008

.1151/2008

.26.5.2008

בישראל בע"מ,3. הלאומית לשיכון עמידר החברה
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנייה.4.

העובדים5. כלל

תוכנית ייעול.6.

.74.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 1.1.2008

.1152/2008
25.5.2008
טורקיים בע"מ,3. נתיבי אוויר

החדשה. הסתדרות
אווירית.4. הובלה
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.74.6.2008
.831.12.2010 – 1.1.2008

.1153/2008

.214.5.2008

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

בנקאות.4.

העובדים5. כלל

בנק6. בגין מכירת מניות אותה יקבלו העובדים תמורה
הבינלאומי הראשון. הפועלים לבנק

.729.5.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 14.5.2008

1154/2008
.25.5.2008
עבודה3. כושר ובעלי קשישים לתעסוקת המשקם חברת

מוגבל בע"מ,
הסתדרות המעו"ף.

חוץ מדינתיים.4. ארגון

משרות5. 2

שינוי לוח משרות6.

.74.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 5.5.2008

.1155/2008

.217.3.2008

העתיקות,3. רשות
חדרה מרחב החדשה הסתדרות

חוץ מדינתיים.4. ארגון

קיסריה.5. באתר בחפירה העוסקים היומיים עובדים

עבודה6. תנאי

.74.6.2008

.831.12.2009 – 1.1.2008

.1156/2008
. 215.5.2008
הקאמרי,3. תיאטרון נאמנות

התקשורת עובדי – איגוד מקצועי לאיגוד האגף
והאמנים.

ופנאי.4. פעילויות

שחקנים ומנהלי ההצגות הקאמרי5.
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שכר6. תנאי

.74.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 15.5.2008

.1157/2008

.217.4.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת (1
הגדולות הערים שלוש (2
מרכז השלטון המקומי (3
אזוריות מועצות מרכז (4

הדתיות המועצות חבר (5
לאומי לביטוח המוסד (6

שירות התעסוקה (7
גבוהה להשכלה המוסדרות (8
הדסה מדיצינית הסתדרות (9

כללית בריאות שירותי (10
רשות שדות התעופה (11

ישראל דואר (12
לכבאות, ערים איגודי (13

החדשה הסתדרות
הארגונים4. כלל
העובדים5. כלל
שנים.6. לשלוש בפריסה 5% של שכר תוספת
.75.6.2008
.831.12.2009 - 17.4.2008

.1158/2008

.211.6.2008

בע"מ,3. ITE וציוד טרקטורים
ואלקטרוניקה. חשמל מתכת / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

.630/8/08 עד הסכם תוקף הארכת

.715.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 11.6.2008

.1159/2008

.223.1.2008

בע"מ,3. ישראלי ערבי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות4.

עובדים5. 13

העסקה זמנית6.

.728.5.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.1.2008

.1160/2008

.217.4.2008

ישראל3. מדינת בשם ישראל ממשלת (1
כללית בריאות שירותי (2

הדסה מדיצינית הסתדרות (3
מקומי שלטון מרכז (4

הגדולות, הערים שלוש (5
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כלל

והאחיות5. האחים

עבודה6. תנאי

.75.6.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 17.4.2008

.1161/2008

.214.5.2008

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

בנקאות4.

העובדים5. כלל

מכירת6. עסקת להשלמה עד הסכמים תוקף הארכת
הבינלאומי. לבנק הבנק

.729.5.2008

לתקופה בלתי מסויימת8. 11.5.2008

.1162/2008

.221.5.2008

בע"מ,3. לחייל אוצר בנק
/ הסתדרות המעו"ף. הסתדרות החדשה

בנקאות4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.72.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 21.5.2008

.1163/2008

.228.5.2008

בע"מ,3. פרמצבטיות תעשיות טבע
/ י-ם פועלי מועצת מרחב י-ם / / החדשה הסתדרות

והפרמצבטיקה המזון עובדי הסתדרות
כימיקלים4. תעשיית
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.719.6.2008
.8 31.12.2009 - 1.1.2008

.1164/2008

.23.6.2008

בע"מ,3. המלח ים מגנזיום חברת
מרכזי. נגב / מרחב החדשה הסתדרות

וחציבה.4. כרייה

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.719.6.2008

.830.6.2011 - 1.7.2007

.1165/2008

.217.4.2008

ישראל3. ממשלת
המוסד לביטוח לאומי

התעסוקה, שירות
החדשה העובדים הסתדרות

הארגונים4. כלל

המנהלי5. בדירוג העובדים כלל

ב')6. לגמול (מקבילה מנהלי גמול

.711.6.2008

.831.12.2009 - 17.4.2008

.1166/2008

.22.6.2008

ראשל"צ3. יקבי של הקואופרטיבית הכורמים אגודת
יעקב, וזכרון

יעקב. וזכרון ראשל"צ מרחב / החדשה הסתדרות
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תעשיית משקאות4.

הבקבוקייה5. עובדי

בבקבוקייה6. אדם כח צמצום

.723.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.6.2008

.1167/2008

.229.5.2008

אגש"ח,3. 2008 פלבם
עמקים מרחב / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.719.6.2008

.831.12.2009 - 29.5.2008

.1168/2008

.214.5.2008

בע"מ,3. כימיקלים יצרני אגן
החדשה. הסתדרות

כימיקלים.4. תעשיית

העובדים5. כלל

הסכם6. תוקף הארכת

.719.6.2008

.812.6.2008 - 6.5.2008

.1169/2008

.26.5.2008

בע"מ,3. ציבורית לתחבורה חברה "דן"
החדשה. הסתדרות

יבשתית4. הובלה

נהגים5.

עבודה6. תנאי

.719.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.5.2008

.1170/2008

.220.3.2008

בע"מ,3. למשכנתאות לאומי בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

עובדים5. 46

עובדים זמניים6.

.727.3.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 20.3.2008

.1171/2008

.211.6.2008

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

בנייה4.

אחד5. עובד

עקב תאונה6. שיבוץ מחדש

.719.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 11.6.2008

.1172/2008

.228.5.2008

בע"מ,3. מפוחים ושיווק ייצור שבח
הסתדרות הלאומית

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.719.6.2008

.830.9.2008 - 1.6.2008

.1173/2008

.216.6.2008

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

בנקאות4.

ומוח"ים5. מנהלים

שנתי6. קידום תקציב

.725.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 16.6.2008

קיבוצי הסכם ביטול הודעת
שנחתם קיבוצי הסכם ביטול בדבר הודעה בזאת נמסרת
הקיבוציים 19990703. ההסכמים בפנקס 12.11.1999 ושמספרו ביום
וההסתדרות אופקים הזקן למען  האגודה  הם להסכם הצדדים

העובדים הלאומים מחוז ירושלים והדרום.

(2 ביולי 2008)   התשס"ח בסיוון כ"ט
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  

 

 31.7.2008 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17025/2008

.223.6.2008

המקומי,3. השלטון מרכז
המעו"ף. הסתדרות מרכז

מקומיות4. רשויות

קהל5. מקבלי

.61099/08 הודעה מספר
קצובת ביגוד

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.6.2008

.17026/2008

.222.5.2008

המקומי,3. השלטון ומרכז לוד עיריית
שפלה מרחב / המעו"ף הסתדרות

מקומיות4. רשויות

עובדים5. 700

והתייעלות6. צמצום

.79.7.2008

.831.5.2011 – 22.5.2008
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.17027/2008
223.6.2008
הדתיות,3. המועצות חבר

המעו"ף. הסתדרות מרכז
מקומיות4. רשויות
העובדים5. כלל
.63/2008 מס' הודעה הבראה דמי קצובת עדכון
.730.7.2007
מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.6.2008

.17028/2008

.223.6.2008

הדתיות,3. המועצות חבר
המעו"ף. הסתדרות מרכז

מקומיות4. רשויות

קהל5. מקבלי

.62/2008 מס' הודעה הבראה דמי קצובת עדכון

.730.7.2007

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.6.2008

17029/2008
.26.7.2008
מקומי,3. שלטון מרכז

המעו"ף. הסתדרות מרכז
מקומיות4. רשויות
מורות / גננות5.
.61102 מס' הודעה

גננת / מורה החלפת דמי תוספת
.730.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.7.2008

.17030/2008

.223.7.2008

הכלכליים בשם3. הארגונים של לשכת התיאום
הכלכליים, הארגונים

החדשה. הסתדרות
מדינתיים.4. חוץ ארגונים
במשק5. העובדים כלל
לעבודה6. נסיעה בהוצאות השתתפות סכום עדכון

ש"ח) 22.06) וממנה
.727.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.7.2008

.17031/2008
. 22.7.2008
המקומי,3. השלטון מרכז

המעו"ף הסתדרות
מקומיות4. רשויות
סייעות לגננות ביוח"א5.
שכר6. תוספת עדכון
.730.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.7.2008

.17032/2008

.223.6.2008

הדתיות,3. המועצות חבר
המעו"ף הסתדרות מרכז

מקומיות4. רשויות

בשכונות5. רבני

מקצועיות6. באגודות חבר דמי
4/08 מס' הודעה

.730.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.6.2008

.17033/2008

.225.6.2008

הכלכליים,3. הארגונים של התיאום לשכת
החדשה. הסתדרות

מדינתיים.4. חוץ ארגונים

הפרטי5. במגזר עובדי כלל

ובתיבות6. במחשב שימוש וכללי מוסכמים עקרונות
העבודה. אלקטרוני במקום דואר

.730.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.6.2008

31.7.2008 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1174/2008

.225.6.2008

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

והאלקטרוניקה
מתכת.4. תעשיית
העובדים5. כלל
.615/9/08 הארכה עד ליום
.730.6.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.6.2008

.1175/2008

.216.6.2008

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

בנקאות.4.

ומוח"ים5. מנהלים

שנתי6. קידום תקציב

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 16.6.2008

.1176/2008
215.11.2005
ישראל,3. ממשלת

הסתדרות הרפואית בישראל.
הענפים.4. כלל
רופאים5.
עבודה6. תנאי
.711.5.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.11.2005

.1177/2008

.228.5.2008
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בע"מ,3. סופרגז
הסתדרות המעו"ף.

גולמי וגז.4. הפקת נפט

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 28.5.2008

.1178/2008

.230.4.2008

בישראל,3. החייל למען האגודה
המעו"ף הסתדרות

ארגון חוץ מדינה4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 30.4.2008

.1179/2008

.22.6.2008

בע"מ,3. תעשיות ברנד
מרכזי נגב מרחב החדשה הסתדרות

מתכת.4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.73.7.2008

.831.12.2008 - 1.1.2007

.1180/2008
. 229.6.2008
הלול,3. לענף המועצה

יפו מרחב ת"א המעו"ף/ הסתדרות / הסתדרות החדשה
מזון4. תעשיית
העובדים5. כלל
מערך חד פעמי6.
.79.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 29.6.2008

.1181/2008

.225.5.2008

נתניה,3. פלנטקס אתר בע"מ פרמצבטיות תעשיות טבע
נתניה. פועלי / מועצת מרחב שרון החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

עובדים5. 143

.6101/07 שמספרו להסכם תוספת

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.5.2008

.1 182/2008

.212.6.2008

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

בנקאות4.

עובדים5. 2

העסקה זמנית6.

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 12.6.2008

.1183/2008

.212.6.2008

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

בנקאות4.

עובדים5. 10

העסקה זמנית6.

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 12.6.2008

.1184/2008

.224.6.2008

במקצועות3. והאקדמאים האדריכלים המהנדסים לשכת
בישראל, הטכנולוגיים

מח"ר - הסתדרות החדשה 
ארגון חוץ מדינה4.
הלשכה5. עובדי כלל
עבודה6. תנאי
.72.7.2008
.824.6.2009 - 24.6.2008

.1185/2008

.218.5.2008

מפעלי תובלה בע"מ,3.
נגב מרחב – החדשה הסתדרות

יבשתית4. הובלה

ב'5. למדור החברה מדור א' עובדי

שכר6. תוספות

.72.7.2008

.831.12.2012 - 1.1.2007

.1186/2008

.21.3.2008

ויציקות בע"מ,3. מתכת אורדן תעשיות
נתניה. פועלי מועצת

מתכת4. תעשיית

.5(9+20) 1+2 בנספח כאמור

עבודה6. תנאי

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.3.2008

.1187/2008

.21.3.2008

ויציקות בע"מ,3. מתכת אורדן תעשיות
נתניה. פועלי מועצת

מתכת4. תעשיית

1 (עובדים 123)5. מס' בנספח כאמור

עבודה6. תנאי

.72.7.2008

.831.12.2009 - 1.1.2008

.1188/2008

.21.5.2008

בע"מ3. לישראל אווירית תעשייה
אלקטרוניות בע"מ, אלת"א תעשיות

החדשה הסתדרות
אווירית4. הובלה
העובדים5. כלל
במאי6. אחד ביום עבודה
.79.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.5.2008
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.1189/2008

.223.6.2008

ומערכות בע"מ,3. טלדור כבלים
שאן. בית פועלי מועצת

מתכת4. תעשיית

שאן.5. בבית הכבלים של פינרג'י מפעל עובדי

עבודתם.6. שאן ותנאי בבית של פינרג'י מפעל רכישת

.713.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.6.2008

.1190/2008

.230.4.2008

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ,3.
חדרה פועלי מועצת / החדשה הסתדרות

נייר4. תעשיית

כאמור בנספח א'+ב'5.

עבודה6. תנאי

.79.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 30.4.2008

.1191/2008

.222.5.2008

המקומי,3. השלטון ומרכז לוד עיריית
שפלה מרחב / המעו"ף הסתדרות

מקומיות4. רשויות

עובדים5. 700

והתייעלות6. צמצום

.79.7.2008

.831.5.2011 - 22.5.2008

.1192/2008

.216.4.2008

לתקשורת בע"מ,3. הישראלית – החברה בזק
החדשה הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

עובדים5. 450

תנאי עבודה6. רשימת עובדים מוסכמים +

.76.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 16.4.2008

.1193/2008

.213.12.2008

בע"מ,3. השקעות אסם
החדשה. הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

והעברה לשוהם6. תקווה פתח סגירת אתר

.719.6.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 13.12.2008

.1194/2008

.229.1.2008

בע"מ,3. צינומטל
נתניה מרחב / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

עובדים6. בשכר הפחתה

.72.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 29.1.2008

.1195/2008

.27.7.2008

בע"מ,3. פרמצבטיות תעשיות טבע
הסתדרות / תקווה מרחב פתח / החדשה הסתדרות

המזון והפרמצבטיקה עובדי
כימיקלים4. תעשיית
א'5. נספח למעט העובדים כלל
עבודה6. תנאי
.720.7.2008
.831.12.2009 - 1.1.2008

.1196/2008

.226.6.2008

בית שמש,3. / בע"מ טבע ביולוגיות אביק מעבדות
י-ם מרחב החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

בית שמש5. באתר כלל העובדים

עבודה6. תנאי

.716.7.2008

.831.12.2010 - 1.1.2008

.1197/2008

.26.5.2008

ש.י.ר.ן,3.
הלאומית. הסתדרות

וסיעוד.4. רווחה שירותי

העובדים5. כלל

.66.5.08 הבירור מיום החלטת ועדת

.716.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.5.2008

.1198/2008

.214.7.2008

בע"מ,3. המדינה לעובדי יהב בנק
הסתדרות הכללית.

בנקאות4.

העובדים5. כלל

מזרחי טפחות6. לבנק יהב מכירת בנק

.716.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 14.7.2008

.1199/2008

.219.6.2008

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

בנקאות.4.

עובדים5. 173

העסקה זמנית6.

.716.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 19.6.2008

.1200/2008

.224.6.2008

בע"מ,3. קשר תדיראן
עליון. גליל / מרחב הכללית הסתדרות

מינרלים4. תעשיית

מערכות5. באלביט העובדים כלל

בת חדשה6. לחברה המעבר במסגרת תנאי עובדים

.720.7.2008

.81.1.2011 - 1.1.2008
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.1201/2008

.229.5.2008

בע"מ,3. ישראלי ערבי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות4.

עובדים5. 14

העסקה זמנית6.

.713.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 29.5.2008

.1202/2008

.225.6.2008

בע"מ,3. תדיראן - ותקשוב יבשה מערכות אלביט חברת
עובדי הסתדרות / חולון מרחב / החדשה הסתדרות

והאלקטרוניקה החשמל המתכת
תעשיית תקשורת4.
העובדים5. כלל
א')6. (נספח 2007 אוגוסט בהסכם החל
.721.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.6.2008

.1203/2008

.225.6.2008

בע"מ,3. קולנוע בתי רשת גלובוס
האומנים ועובדי איגוד - הסתדרות החדשה

התקשורת.
פנאי4. פעילויות
.51.5.2008 לפני עבודתם שהחל עובדים
שכר6. הלנת בגין פיצוי
.721.7.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.6.2008

.1204/2008

.28.7.2008

לאיגוד מקצועי,3. / האגף ה.ע.ל
הלאומית. העובדים הסתדרות

שירותי בריאות4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.721.7.2008

.831.12.2009 - 1.7.2008

.1205/2008

.210.7.2008

פתח3. אסיא אתר - פרמצבטיות בע"מ תעשיות טבע
תקווה,

פועלי מועצת / מרחב פתח תקווה / החדשה הסתדרות
והפרמצבטיקה. המזון עובדי הסתדרות / תקווה פתח

כימיקלים4. תעשיית

העובדים5. כלל

קיבוצי6. הסכם והארכת חידוש

.723.7.2008

.831.12.2009 - 1.1.2008

.1206/2008

.230.6.2008

בישראל בע"מ,3. הלאומית לשיכון עמידר החברה
והשירותים. במינהל עובדי הפקידים הסתדרות

בנייה4.

(10 עובדים) 5. להסכם בנספח כאמור

זמניים6. לעובדים נסיון תוקף הארכת

.723.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 30.6.2008

.1207/2008

.214.7.2008

(אי.טי.אי),3. וציוד טרקטורים
החשמל המתכת עובדי / החדשה הסתדרות

והאלקטרוניקה
מתכת4. תעשיית
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.723.7.2008
.830.9.2008 - 1.4.2006

.1208/2008

.227.5.2008

סונול ישראל בע"מ,3.
חיפה. מרחב הסתדרות

נפט4. הפקת

אחת5. עובדת

עבודה6. תנאי

.727.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 27.5.2008

.1209/2008

.217.7.2008

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

בנקאות4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.730.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 17.7.2008

.1210/2008

.214.7.2008

בע"מ,3. המדינה לעובדי יהב בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.721.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 14.7.2008

.1211/2008

.229.5.2008

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

בנקאות4.

עובדים5. 2

ניסיון6. תקופת הארכת

.727.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 29.5.2008

.1212/2008

.213.7.2008

ישראל,3. + מדינת בריאות כללית שירותי
רופאי שירותי וארגון בישראל הסתדרות הרפואית

כללית בריאות
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מדינתיים4. חוץ ארגונים

להסכם5. 3 כמפורט בסעיף

הוספת תקני רופאים מתמחים לבתי חולים6.

.730.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 13.7.2008

.1213/2008

.222.7.2008

שירותי בריאות כללית,3.
האקדמאים הסתדרות / החדשה הסתדרות

מדינתיים4. חוץ ארגונים

עובדי5. + חדשים עובדים + אקדמאיים מינהל עובדי
דור ב'.

עבודה6. תנאי

.730.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 22.7.2008

.1214/2008

.27.7.2008

וגיהות,3. לבטיחות המוסד
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

מדינתיים4. חוץ ארגונים

העובדים5. כלל

המסגרת6. להסכם הצטרפות

.721.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.7.2008

.1215/2008

.226.6.2008

התעופה,3. שדות רשות
החדשה. הסתדרות

אווירית4. הובלה

אחד5. עובד

הארכת תקופת העסקה6.

.713.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 26.9.2008

.1216/2008

.21.7.2008

התעופה,3. שדות רשות
החדשה. הסתדרות

אווירית4. הובלה

אחד5. עובד

הארכת תקופת העסקה6.

.713.7.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 26.9.2008

.1217/2008

.218.6.2008

בע"מ,3. גלוון מפעלי ידפז פקר
אשדוד מרחב / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

היצור5. עובדי כלל

עבודה6. תנאי

.727.7.2008

.831.12.2011 - 18.6.2008
(4 באוגוסט 2008)   התשס"ח באב ג'

שלמה יצחקי
עבודה יחסי על הראשי הממונה  

 

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/12385". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

העיר,  מרכז ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
המתמיד ממזרח, השחם מדרום ומבוא בין הרחובות שטח
דרום צפון קואורדינטות ,220.620 מזרח מערב קואורדינטות

(ארעית). חלקה 16 30037 (מוסדר), גוש ;631.860

מגורים  מאזור קרקע  ייעוד שינוי א) התכנית:  מטרת  
בבינוי  שינויים התרת ב) ד; מגורים לאזור מיוחד  2
בינוי: לנספח ובהתאם זה פירוט לפי בשטח  המאושר
;9464 בתכנית המאושר למגדל קומה תוספת התרת (1 
הבניין הגבהת ידי על המרבי, הבניה בגובה שינוי התרת (2 
הקומות שינויים במפלסי התרת (3 ל–894.00+. מ–886.15+
כתוצאה הבניין, בתכסית שינויים התרת (4 בבניין;
של הארוכות החזיתות לאורך מסך קירות מתוספות
הסוכה; למרפסות אחידה חזית  ליצור כדי  המגדל,
זיקת עם השטחים של ובגודלם בצורתם שינויים התרת (5
תוספת התרת  (6 ;9464 בתכנית שאושרו לציבור הנאה
;9464 בתכנית שאושר ציבור לצורכי לשטח ביניים קומת

הקומות המרבי מ–24 קומות ושתי קומות  ג) הגדלת מספר
קומות  ל–25  תת–קרקעיות, חניה קומות 5 מעל טכניות
ד) שינוי בקווי  5 קומות חניה;  טכניות מעל ושתי קומות
ביצוע; שלבי קביעת ה) המגרש; בשטח המאושרים הבניין
קביעת ז) היתר בניה; למתן ותנאים הוראות בינוי קביעת ו)
עצים בגין קביעת הוראות ח) גדרות להריסה; בגין הוראות

לעקירה/להעתקה.

מק/12473". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

מאה  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,632.760 X קואורדינטות ,14 ישראל עבודת  רח' שערים, 
בשלמותה. 30 חלקה ,30064 גוש ;220.900 Y קואורדינטות

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בינוי  קביעת  ב) א' מגורים לאזור   4 מגורים מאזור זה:
יחידות הדיור הרחבת א' לשם מבנה מעל לתוספת קומה
הבינוי; לנספח ובהתאם שמתחתיה  בקומה  הקיימות
לא הדיור המורחבות יחידות כל שטח בזה כי מודגש ג)

הגדלת  ה) כאמור; בניה, קווי קביעת ד) 120 מ"ר; על עולה
מ"ר  ל–403.58  וקביעתם א'  מבנה בשטח הבניה  שטחי
שטחי  מ"ר ו–21.13  עיקריים שטחים  מ"ר 382.45 (מתוכם
קומות  מ–2  א' במבנה קומות מספר הגדלת ו)  שירות);
להקמת ביצוע שלבי קביעת ז) מפלס 0.00; מעל ל–3 קומות
וקביעת בינוי הוראות קביעת ח) כאמור; בניה, תוספות
בגין הוראות  קביעת ט) בשטח; בניה היתר למתן תנאים 

להריסה. מבנה

מק/12672". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)
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גבעת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מערב-מזרח קואורדינטות ו–51, 49 שח"ל רח' מרדכי,
,30183 גוש ;630.000 צפון דרום קואורדינטות ,218.600

בשלמותה. 122 חלקה

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בינוי  קביעת  ב) ג; מגורים לאזור   1 מגורים מאזור זה:
בינוי קביעת :49 בבניין (1 זה: פירוט לפי בניה לתוספות
,+5.70 ,+2.85 ,±0.00 ,-2.85 ,-5.70 במפלסים בניה לתוספות
יחידות הרחבת לשם ,+19.55 ,+17.10 ,+14.25 ,+11.40 ,+8.55
ובהתאם בינוי לנספח  בהתאם בהם, הקיימות  הדיור
בניה לתוספות בינוי  קביעת :51 בבניין (2 בשטח; לקיים
,+8.55 ,+5.70 ,+2.85 ,±0.00 ,-2.85 ,-5.70 ,-8.55 במפלסים
יחידות הרחבת לשם ,+19.55 ,+17.10 ,+14.25 ,+11.40
לקיים בינוי ובהתאם לנספח בהתאם הקיימות בהם, הדיור
על עולה דיור לא יחידת כל שטח בזה כי מודגש (3 בשטח;
הגדלת  ד) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג) מ"ר;  120
ל–3,859.6 מ"ר  49 בבניין (1 וקביעתם: בשטח הבניה שטחי
שטחי  ו–534.82 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 3,324.78 (מתוכם
(מתוכם 3,497.58 מ"ר  ל–4,184.81 מ"ר 51 בבנין (2 שירות);
קביעת  ה) שירות);  שטחי  מ"ר ו–687.23  עיקריים שטחים
קביעת ו) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתרי למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות 
להריסה; ומדרגות  גדרות מבנה, בגין הוראות קביעת   ז)

עץ לעקירה ולשימור. קביעת הוראות בגין ח)

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

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

מק/12125". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- מזרח מערב קואורדינטות ,44 אשכנזי בצלאל רח' ישראל,
 30091 גוש ;X 633.215 - צפון דרום קואורדינטות ,Y 221.230

מוסדר.

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
קביעת ב) ב';  מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור  זה:
לתוספת בינוי קביעת זה: פירוט לפי בניה לתוספת בינוי
בקומה דיור יחידת הרחבת לשם הקיים הבניין מעל קומה
אחוזי תוספת ללא בינוי, לנספח בהתאם שמתחתיה,
בניה לתוספת בינוי קביעת ;(4383 בתכנית (שנקבעו בניה
יח"ד בהתאם לנספח הרחבת לשם ו–ב' בקומות קרקע, א'
קומות  ל–4  קומות מ–3 קומות מספר הגדלת ג) הבינוי;

בניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ד) מרתף; מעל
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ה) כאמור;
להריסה. מבנה בגין קביעת הוראות ו) בשטח; בניה היתר

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1824 עמ' התשס"ח, ,5774

מק/12264". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

נחלת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,631.800  -  X קואורדינטות ;45 אוסישקין רח'  אחים,

.82 חלקה שומה, ,30041 גוש ;220.175 - Y קואורדינטות

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
בינוי לתוספות  קביעת ב) 3 למגורים א'; מגורים מאזור זה:
בנין, קווי זה: שינוי הוראות בינוי ושינוי פירוט לפי בניה
בשטח, המאושרים הבניה  שטחי כל  סך הגבלת ללא
המיועד בבניין יחידת דיור הקיימת הרחבת לאפשר כדי
אחת אחת לקומת מקומה קומות מספר ג) הגדלת לשימור;
תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ד) מרתף; קומת מעל
תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ה) כאמור; הבניה
סככה, בגין הוראות קביעת ו) בשטח; בניה היתר למתן
בגין הוראות קביעת ז)  להריסה; לשימור  וגדר מדרגות

ולשימור. להעתקה עצים

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.109 עמ' התשס"ח, ,5724

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 אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,
כפיפות מי/274, הל/מח/250ד, לתכניות שינוי הל/מק/546",

מי/274. הל/מח/250ד, לתכניות

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 112 מגרשים 111, 33 בשלמותה; חלקה גוש 30476, - 36 ברוש

מי/274. מתכנית בשלמותם

בניין. קווי בהסכמה ושינוי חלוקה מחדש התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2864 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 7.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' מבשרת, ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,02-5333125
,02-6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון
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מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו 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 אביב תל ולבניה

הדואר, מתחם - תא/מק/2572ב" מס' מפורטת "תכנית (1)
תכנית 2572במ/45. 1 לשנת 2008 של מס' שינוי

רח'  תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח' הדואר, מדרום - ,3321 רח' - מצפון שטח, בן שמעון
,38 חלקות 34-32, הגוש, גוש 7017 כל - 3762 רח' - ממזרח

.55 ,52 ,49 ח"ח ,66 ,51 ,39

על  יפו, העירוני של צפון המרקם התכנית: א) חיזוק מטרת  
המותרת; הצפיפות ושינוי  מגורים, יחידות  הוספת  ידי
לשטחים פיתוח והוראות למבנים ובינוי עיצוב הוראות ב)

מגרשים   2 ליצירת חלקות מס' איחוד  ג) הפתוחים;
שאין בתכנית מגרשים ובלבד ד) איחוד למגורים ולמסחר;
בעלים בהסכמת ייעוד קרקע, של כל הכולל בשטח שינוי
של שינוי ה) 66 בגוש 7017; ,51 ,39 ,38 ,34-32 חלקות של
 2572 בתכנית אדריכליים עיצוב  או בינוי  בדבר הוראות
הבינוי; בנספח המפורט לפי המבנים הגבהת  הכולל
ביחס הדיור יחידות ומס' המותרת  הצפיפות הגדלת ו)
למטרות השטחים כל  סך  הגדלת ללא ,2572 לתכנית
לקומות המרתף מקומת שירות שטחי העברת ז) עיקריות;
המבנים לתחום הגבהת קומת מרתף מחוץ ח) העליונות;

מ'. 1.2 לגובה של עד המגרש בכל שטח

.21 פרנקל ידידיה רח' - תא/מק/3802" מס' מפורטת "תכנית (2)

שכ'  תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלק  גוש 7083 מוסדר, - 21 ידידיה רח' פרנקל פלורנטין,

.135 ח"ח 75, 124 בשלמותן, ,106 מהגוש, חלקות

ותנאים שיאפשרו הקמת  הוראות מטרת התכנית: קביעת  
הנאה זיקת ורישום 106 בגוש 7083, בחלקה מגורים בניין

חוק  הוראות  לפי   124 חלקה שטח  בכל הציבור למעבר 
מ–4 מ'  לאחור בקו בניין שינוי א) ידי: והבניה, על התכנון
הוראות הבינוי  של שינוי 13 בתכנית B (יפו); ב) סעיף לפי
לחצר  ביחס הבניין גובה סעיף 14 לתכנית: B (יפו) בתכנית
הציבור למעבר זיקת הנאה סימון הבניין; ג) מאחורי אשר

.124 בחלקה

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

המקומית האמורה. הוועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

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

 1 שינוי מס' ירושלים, - מלון תא/מק/2498א" מס' "תכנית (1)
.2606 תכניות 2498, 2008 של לשנת

גוש  - תל–אביב-יפו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח'  157 בשלמותן; ח"ח ל"ר; חלקות 6, 7016 מוסדר, חלק, 
דרך - מצפון התכנית: גבולות ;9 ניצנה רח' ,6 ,4 ,2 אוארבך
- מדרום ניצנה, רח' - ממערב אוארבך, רח' - ממזרח  אילת,

.63 חלקה

יפו  צפון של העירוני המרקם חיזוק א) התכנית: מטרת   
המותרת; הצפיפות ושינוי מגורים יחידות הוספת ידי על
האמריקאית המושבה שכונת בין  עירוני רצף יצירת ב)
התכנית בתחום המגרשים איחוד ידי על נוגה, ומתחם
למבנים, ובינוי עיצוב ג) הוראות ביניהם; בניה זכויות וניוד
שימור הבטחת ד) הפתוחים; לשטחים פיתוח והוראות
לשימור, והמיועדים במגרשים הקיימים המבנים ושיקום
ובלבד מגרשים איחוד ה) התקפות; התכניות הוראות לפי
קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי בתכנית שאין
של שינוי ז) בתשריט; המצויין לפי בניין, בקווי שינוי ו)

ו–2606  2498 בתכניות אדריכליים ועיצוב בינוי הוראות
הבניה חלוקת שטחי שינוי גובה, שינוי בין השאר הכוללות
המותרים, הבניה שטחי שינוי בסך כל ללא הבניינים, בין
הגדלת ללא ,2498 בתכנית המותרת הצפיפות הגדלת ח)
קומת מרתף תוספת למטרות עיקריות; ט) כל השטחים סך
מחסן הגדלת מרתף, גובה הגבהת המותרות, לשתיים אחת

העליון  המרתף שטחי הצמדת והתרת מ"ר ל–12  דירתי
לדירות בקומת הקרקע.

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

 2 מס' שינוי ,27 שלוש רח' - תא/מק/3691" מס' "תכנית (2)
תכנית 2277. 2006 של לשנת

שכ'  תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 78 חלקה גוש 6929, - 27 שלוש צדק, רח' נווה

בתכנית  הקבועים בניין בקווי שינוי א) התכנית: מטרת  
עיצוב בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי ב) הראשית;
ללא המותרות הדיור יחידות מספר הגדלת ג) אדריכלי;
לתכנית שינוי ד) למטרות עיקריות. השטחים כל סך הגדלת

הראשית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.211 עמ' התשס"ז, ,5587

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני ולבניה
בב/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
ולתכנית בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי ,"3068

בב/158/א.
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 13 בורוכוב רח' ברק, בתכנית ומקומם: בני הכלולים השטחים
.203 חלקה ,6195 גוש -

יח"ד  ל–12  מעבר יח"ד 2 תוספת א) התכנית: מטרת
בחלקה  יח"ד  14 הכל סך מאושרות),  הקלות (כולל המותרות 
המערבית);  במחצית יח"ד ו–6  המזרחית במחצית יח"ד 8) 
6% בגין  הקלה - של בדרך לבקש ניתן אותם שטחים ב) תוספת
תוספת  ו–2.5% בגין מעלית, תוספת בגין 5% דיור, תנאי שיפור

המותרות. הקומות ל–3 מעבר תוספת קומה רביעית ג) קומה;

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
בני ברק, המלך 11, ברק, רח' דוד ולבניה בני לתכנון המקומית

.03-5776579 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרנקנטהל ישכר  

המקומית הוועדה ראש יושב
ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

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 גבעתיים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות אביב מחוז תל

מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/528", מס' מפורטת "תכנית (1)
גב/מק/2002.

גוש 6156, - גבעתיים בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
בשלמותה. 383 חלקה

הבניה  ובקווי במרתף  שינויים התרת התכנית:  מטרת  
בקו המרתף בליטת שינוי א) ידי: על ובריכה, לפרגולה
במקום 0.8 מ'  2.45 מ' לגובה עד והבלטתו הקדמי המגרש
עשן; שחרור ופתח לחניה כניסה פתח והתרת המותרים
מ'  מ–4  בחזית  בריכה  הקמת לצורך הבניין קו ב) הקטנת 
בחזית  לפרגולה הבניה קו הקטנת ג) מ'; ל–2  המותרים

מ'. ל–1.6 המותרים מ' מ–2.4

מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/541", מס' מפורטת "תכנית (2)
שינוייה. כל על גב/380א

גוש 6128, - גבעתיים בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
ח"ח 440. 664 בשלמותן, ,437 ,436 חלקות

לשצ"פ  וחניון מתחתיו שצ"פ שטח שינוי התכנית: א) מטרת  
הסדרת ב)  לשצ"פ; מתחת מוצעת ודרך מתחתיו, וחניון 
תנועה; נספח לפי תחתון  במפלס  מקורה  תנועה  מעגל
בתכנית המאושר התת–קרקעי בתוואי דרך הרחבת ג)

תנועה. מעגל ליצירת גב/380/א

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

.67012 אביב תל ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן
שחר בן ראובן  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה גבעתיים

חולון מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ח-4/1, ח-3/1, ח-1, מיתאר  לתכניות  שינוי  ח-מק/92",   מס'

ח-1/300/א. ח-300, ח-15/1, ח-4/1ד, ח-8/1,

אהרון רח'  חולון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.94 חלקה גוש 6871, - 30 גלעדי

שינוי ידי על בבניין הדירות תכנון שיפור התכנית: מטרת
לפתיחת  ואפשרות ל–10 מ', מ' מ–15 אחורי בניין בקו 30% של

מ'. 10 של בקו בניין אחורי פתחים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4311 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5715, 24.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,9 קומה ,58 ויצמן רח'  העיריה, בניין חולון, ולבניה לתכנון 
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,03-5027485 טל' חולון,
,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין מנחם תל אביב, רח' מחוז ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-7632588 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
שינוי רג/מק/1441", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל

רג/340/ג/17. לתכנית כפיפות רג/943, רג/340, לתכניות

המכביה כפר גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- גבולות התכנית: ממערב ;387 ח"ח ,391 חלקה ,6179 גוש -
,389-387 חלקות - ממזרח הצבי, שד' - מדרום המכביה, כפר

.387 חלקת שצ"פ מצפון -

שאין ובלבד של מגרשים וחלוקה איחוד  התכנית: מטרת
ידי: על קרקע, ייעוד כל של  הכולל  בשטח שינוי בתכנית
כך ידי על פתוח, ציבורי ושטח חניון בין שטחים חילופי א)
ומיקום מחד ציבור מבני העוטף שצ"פ של הרחבה מתקבלת
המשורת למתחם יותר קרוב המכביה כפר את המשרת החניון
הדרכים בתחום ושטח הפתוח הציבורי השטח כל סך מאידך; ב)

ללא שינוי. התכנית יישאר
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שהמשרדים ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
בכל או בבניין  בקרקע,  מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים 
וכן כל התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר פרט תכנוני
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, הזכאי לכך לפי סעיף
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים
גן, רמת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
ההתנגדות העתק .03-6753394 טל' גן, רמת ,26 המעגל רח'
תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא
אביב. תל ,13 קומה ,125 דרך מנחם בגין אביב, קרית הממשלה,

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

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

רג/1162. שינוי לתכנית מק/1162/א", מס' מפורטת "תכנית (1)

רמה  קולנוע רמת גן, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
חלקות מצפון - גבולות התכנית: ;220 חלקה ,6205 גוש -
מערב מדרום ז'בוטינסקי, רח' - מזרח מדרום ,619-617 ,135

.531 - חלקה רח' ביאליק, ממערב -

אדריכליים  ועיצוב בינוי בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
א) העברת על ידי: התכנית הראשית, לחלופת המגורים לפי
לשימוש ותעסוקה משרדים מסחר, משימושי עיקריים שטחים
מ–75  בתכנית המרבי יח"ד במספר שינוי ב) ומסחר; מגורים
יחידת הדיור המינימלי;  גודל בלי לשנות את ל–96 יח"ד, יח"ד
מ–106.5+ המבנה  של  המרבי האבסולוטי הגובה שינוי   ג) 
למגורים, ממ"דים בעבור שירות שטחי תוספת ד) מ'; ל–128.0+

החוק. הוראות משינוי הנובעת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2628 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5791, 14.3.2005 ובילקוט

רג/340, לתכניות שינוי מק/1305", מס' מפורטת "תכנית (2)
רג/מק/340/ג/11, רג/340/ג/3, רג/340/ג/1,  רג/340/ג, 

רג/מק/340/ג/9. רג/מק/340/ג/8, רג/מק/340/ג/6,

המעגל  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גבולות התכנית: ;156 חלקה גוש 6127, - 9 ביאליק רח' ,41
,299 חלקות - ממזרח ,6127 בגוש   155 חלקה  - מצפון 
רח' - מדרום המעגל, רח' - ממערב 539 בגוש 6127, ,536

ביאליק.

ל–37 יח"ד  יח"ד מ–23 יח"ד מספר שינוי א) התכנית: מטרת
יח"ד) ללא תוספת   42 הכל  סך קיימות, מדרון (+5 דירות
לרח' הפונה  בבניין הבינוי שינוי ב) עיקריים; שטחים 

קומות  מ–3  הקומות מספר כדלקמן: שינוי בלבד, ביאליק
 7 בן מדורג מסחרית לבניין קומה לגג מעל יציאה חדרי +
למסחר קרקע קומת מעל חלקית שמינית קומה + קומות
הבניין  למסחר. ואחסנה לחניה מרתף קומות  2 ומעל
שטחי חלוקת  שינוי ג) שינוי;  ללא  המעגל לרח' הפונה 

הבניה  27% מזכויות של העברה המותרים על ידי הבניה
לשטחים זכויות הבניה ד) למגורים; לזכויות בניה למסחר
בתוספת 16%  תיקוניה רג/340 על תכנית לפי יהיו עיקריים

בהקלה.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.969 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5472, 16.12.2005 ובילקוט

רג/817, לתכנית שינוי מק/1403", מס' מפורטת "תכנית (3)
רג/340/ רג/340/ג/1, רג/340/ג,  רג/340, לתכניות כפיפות
רג/מק/ רג/מק/340/ג/17, רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, ג/15,

רג/מק/340/ג/8. 340/ג/21/א,

מנחם 7  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח' - מערב מצד התכנית: גבולות ;248 חלקה ,6157 גוש -
- מזרח מצד ,6157 גוש ,249 חלקה  - צפון מצד מנחם, 

.6157 גוש ,247 - חלקה מצד דרום ,6157 גוש ,245 חלקה

על  ואחורי, צדדי קדמי, בניין קווי שינוי התכנית: מטרת  
מקו  מ–2.30 מ' מנחם רח' לכיוון קדמי בניין קו שינוי ידי:
לכיוון  צדדי דרומי קו בניין שינוי ל–2.90 מ', המקורי המבנה
קו  הקטנת ל–2.50 מ', המקורי המבנה מקו מ' מ–2 247 חלקה

בפועל. לבנוי בהתאם מ' ל–4.25 מ' מ–5 אחורי בניין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2784 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5665, 13.4.2007 ובילקוט

רג/340, לתכניות שינוי מק/1417", מס' מפורטת "תכנית (4)
רג/340/ג/1/3, רג/340/ג/1, לתכניות  בכפיפות  רג/340/ג, 
רג/ רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/1/11, רג/340/ג/21,
רג/ רג/מק/340/ג/28, רג/מק/340/ג/21/א, מק/340/ג/19,

מק/340/ג/9.

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

1602 מגוש 6158. חלקה ממערב - 656 מגוש 6158,

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

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

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1826 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5774, 23.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,03-6753394 טל' גן, רמת ,26 רח' המעגל גן, רמת לתכנון ולבניה
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חיפה ולבניה
חפ/ לתכניות שינוי חפ/מק/2276", מס' "תכנית מופקדת חיפה
חפ/1400יב, חפ/363, לתכניות כפיפות חפ/229, חפ/422, ,143
חפ/מק/1400/ חפ/מק/1400/תט, חפ/1400גב, חפ/1400יב/1,
חפ/ חפ/1229י/1, חפ/229י, חפ/1853, חפ/מק/1400פמ,  יב/4,
חפ/1400ש"ש, חפ/229/ה/1, חפ/229ד, חפ/229ה, מק/229/י/2,

.6 אל מותנבי ברח' בניין שינוי בקו תמא38,



26.8.2008 התשס"ח, באב כ"ה ,5843 הפרסומים ילקוט 4506

 6 מותנבי אל חיפה, רח' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.51 ,49 ח"ח ,11 חלקה ,11362 גוש -

בקווי שינויים א) ידי: על בניין, קו שינוי התכנית: מטרת
זכויות מיצוי לאפשר כדי קיימת בניה הסדרת לצורך בניין

ופיתוח. לבניה הוראות קביעת ב) במגרש; הבניה

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
ההודעה המאוחרת בין מיום פרסומה של בתוך חודשיים ימים
המחלקה במשרדי בתכנית לעיין ניתן בעיתונים. הפרסומים
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
חיפה ,14 שוקרי חסן רח' ,4811 ת"ד המקומית, הוועדה בדואר
הוועדה התנגדותו למשרדי העתק ימציא את המתנגד .31047
,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.04-8633448 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
יהב יונה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
חיפה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי חדרה

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי חדרה ולבניה
שינוי חד/מק/988ו", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה מחוז

חד/450ה. חד/988ה, לתכניות

- המושבה חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 308 חלקה ,10049 גוש

בינוי; תכנית קביעת ב) בינוי; שינוי א) התכנית:  מטרת
שינוי למעט לחול, ימשיכו חד/מק/988ה תכנית הוראות ג)

האקוסטי. ומיקום הקיר הדיור העמדת יחידת הבינוי,

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
.04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה  לתכנון
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 את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

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

חד/811. שינוי לתכנית חד/מק/811טו", מס' מפורטת "תכנית (1)

 - רח' השקד חדרה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 99 חלקה ,10040 גוש

למבנה קיים. מזרחי בניין קו שינוי מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2867 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 4.4.2008 ובילקוט

חד/מק/813יד". מס' מפורטת "תכנית (2)

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

למבנה קיים. בניין קווי שינוי מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2274 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5649, 20.2.2007 ובילקוט

חד/848. שינוי לתכנית חד/מק/848כו", מס' מפורטת "תכנית (3)

גוש 10035, - חדרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 59 חלקה

שינוי  ב) מגרשים; של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
קיים. למבנה צדי בניין בקו

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3066 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 11.4.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה  לתכנון
רח' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
בהן 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

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אתא קרית ולבניה
שינוי כ/מק/256/ג", חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

כ/256/א. כ/256, לתכניות

- קרית אתא עיריית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.45 ,42 ,39 ,33-29 ח"ח ,10259 גוש

ייעוד שטח שינוי בלא בינוי תכנית הכנת התכנית: מטרת
של וחלוקה איחוד א) ידי: על  עיקרי,  בניה שטח או הקרקע
ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי בתכנית כשאין מגרשים,
בניה, למגרשי השטח חלוקת ב) ושצ"פ; דרכים למעט קרקע,
כל השטח שינוי בסך ללא - משולבות שצ"פ, שבילים ודרכים
הוראות של שינוי בתכנית; ד) הקבוע בקו בניין שינוי ג) המותר;
בהוראות ה) שינוי אדריכלי; עיצוב או בדבר בינוי תכנית לפי
יחידות מספר הגדלת ו) בניין; עליו להקים שמותר המגרש גודל

עיקריות. למטרות כל השטחים סך הגדלת ללא הדיור,

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
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למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,7 העיריה כיכר אתא, קרית ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8478420 טל'
,15 פלי"ם רח' הפנים, משרד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-8633448 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרץ יעקב  

המקומית הוועדה ראש יושב  
אתא קרית ולבניה לתכנון

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי מק/מכ/320ב", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ברח' בינוי הסדרת ,2/10/25 תרש"ץ מכ/320, ג/580(מכ/68),

בנשר. 36 היסוד קרן

קרן  רח' חנן, תל שכ' נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.22 ח"ח ,24 חלקה ישן 11234), גוש 11252 (גוש - 36 היסוד

המסומן  לפי וצדדי אחורי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
הדירות  שטח  הגדלת ב)  מ';  4,12 למינימום עד  בתשריט
תחילת התכנית לפחות לפני עשר שנים שבנייתן הושלמה
ל–120  הדיור יחידות להרחבת תשמש שהתוספת ובלבד

מ"ר. 110 במקום מ"ר

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.920 ,919 עמ' התשס"ח, ,5749

לתכנית שינוי מק/מכ/604", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
למבנה בניין קווי שינוי  ברק-אלון, מכ/167, (ג/1059),

בנשר. 47 השושנים ברחוב דו–משפחתי מגורים

השושנים 47  רח' נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.55 ח"ח ,11185 גוש -

בתכנית. קדמי הקבוע בניין בקו התכנית: שינוי מטרת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1060 עמ' התשס"א, ,4948

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
רח' כורי ,7 קומה הנביאים, מגדל הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון
המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-8676296/7 טל' ,33090 חיפה ,2
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה, מחוז ולבניה לתכנון 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב  

הכרמל מורדות 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי עירון ולבניה
לתכנית שינוי מק/ען/1010", מס' "תכנית מופקדת חיפה  מחוז

ען/251ב.מ.

גוש - פחם  אל אום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גוש 20413, 63 בשלמותן; ,58 חלקות ,20341 גוש ;1 ח"ח ,20311

ח"ח 53-51. 56 בשלמותן, ,50 חלקות

בעלים הסכמת ללא  חדשה חלוקה  א) התכנית:  מטרת
לצורכי ציבור; שטחים ב) הגדלת בתכנית; לקרקעות הנכללות

שינוי גודל מגרש מינימלי. ג)

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 חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.04-6351789 טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד  לתכנון ולבניה עירון,
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
ג'בארין סובחי מוחמד  

המקומית הוועדה ראש יושב  
עירון ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שומרון ולבניה
שינוי ש/מק/1355", חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ולתיקוניה. ש/18 לתכנית

- פרדס–חנה-כרכור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 25 חלקה ,10075 גוש

קו הקטנת בהסכמה; ב) וחלוקה איחוד התכנית: א) מטרת
קיימים. במבנים בניין

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

בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
שומרון, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
ההתנגדות יומצא למשרדי זכרון יעקב. העתק ,52 המייסדים רח'
15/ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.04-8616252 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
קירמאיר מוטי  

המקומית הוועדה ראש יושב
שומרון ולבניה לתכנון
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המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי "תכנית מס' הר/מק/329/יא", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/329/יג. לתכנית

מגדיאל, השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.316 חלקה ,6411 גוש - ישראל נצח רח' פינת ויצמן רח'

שטח  שינוי ללא דיור 2 יחידות תוספת א) התכנית: מטרת
יח"ד. ל–4 יח"ד מ–2 דיור יחידות הגדלת ב) עיקרי;

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
,45265 קומה ב', הוד השרון ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7759666 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

אלטייבה 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,
שינוי טב/מק/3338", מס'  "תכנית מופקדת אלטייבה ולבניה 

טב/1/1144. לתכנית

,7847 גוש - טייבה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
מ"ר. 643 התכנית שטח ;2/11 חלקה/מגרש

ל–3 מ';  מ' מ–5 אחורי בניין קו הקטנת א) התכנית:  מטרת
בניה. הוראות קביעת ב)

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

.08-75133019 טל' ,40400 אלטייבה ,1 ת"ד ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
יוסף ברון  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה אלטייבה

מרחב תכנון מקומי יהוד

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 יהוד

אלה: תכניות מופקדות המרכז

ממ/865, לתכניות שינוי מס' יד/מק/5053", "תכנית מפורטת (1)
יד/מק/2113, יד/2/10004, לתכניות  בהתאם ממ/865/א, 

תרשצ/3/42/5. תמא/2/4, יד/מק/5001,

הרחובות  יהוד, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.145 ח"ח ,6695 גוש - שדה וכיכר ברסימנטוב

והם:  במגרש  חדשים בניין קווי קביעת התכנית: מטרת    
במקום  ייקבע ל–5 מ' ברסימנטוב לרח' לחזית בניין א) קו
בניין  קירות, קו בלבד ללא גגון כניסה בעבור עמודי 6 מ'
ייקבע  כיכר שדה לרח' חזית קו בניין ב) 6 מ'; ישאר  לבית
מ–60%  הבניה אחוזי הגדלת ג) מ'; 5 במקום  מ'  ל–4 

ל–66%.

לתכניות בהתאם יד/מק/6185/א", מס' מפורטת "תכנית (2)
תמא/2/4. יד/6185,

תמר  מתחם ומקומם: יהוד, הכלולים בתכנית השטחים  
מגרשים ;86 ח"ח ,6503 גוש ;272-261 ח"ח ,6502 גוש -
,503-501 ,301 יד/6185, מתכנית בשלמותם 110-101

בשלמותם. 603-601

הסכמת  ללא מחדש, וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת  
במגרשים בניין קווי שינוי ב)  במקרקעין; הזכויות בעלי

ו–110. 107 ,102

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
.03-5391282 טל' יהוד, ,3 הקסמים מרבד רח'  יהוד,  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,84 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

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

מס' כס/מק/495/א". "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

 39 רח' סירני סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 239 חלקה ,6427 גוש -

סירני רח' אנצ'ו לכיוון בניין צדי קו התכנית: שינוי מטרת
מ'. ל–2.25 מ' מ–2.50 ס"מ - ב–25

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3690 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 16.5.2008 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים האמורים
חמו בן יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב
סבא לתכנון ולבניה כפר

מודיעין מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מד/מק/11/1", מפורטת "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

מד/2/1. מד/במ/1, מקומיות מיתאר לתכניות שינוי

שכ' ציפור מודיעין, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.4 ח"ח ,5633 גוש - שבט רח'

בניין, קווי בדבר  בינוי בהוראות שינוי התכנית:  מטרת
מרתף בניית  התרת א)  ידי: על קומות, ומספר  חניה מרתפי 
דרומי צדי בניין בקו שינוי ב) וצדי; קדמי מגרש גבול עד  חניה
קומות  ל–2  בתכנית הקומות מספר קביעת ג) מ'; ל–3 מ' מ–4
קומת (כולל מעליו מגורים קומות ו–7 הקובע, ל–±0.00 מתחת
מבני בניית התרת ה) הגג; טכניים על חדרים התרת ד) קרקע);

הבניה. במרווחי הנדסיים טכניים עזר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3628 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 4.3.2008 ובילקוט

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

לקהל.

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין

ציונה נס 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 ציונה נס ולבניה
שינוי נס/מק/1/69", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
נס/2/1/ב, נס/2/1, לתכניות בהתאם נס/69, נס/1/1, לתכניות

נס/תמא/38. נס/תמא/35, נס/6/1,

תל רח' ציונה, נס  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותה. 77 חלקה גוש 3843, - 10 אביב

בניין 2 מ'  לקו מ–5 מ' דרומי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
בלבד. פתוחות מרפסות להבלטת

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

לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-9383810 טל' ציונה,  נס  ,9 הבנים רח'  ציונה, נס ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
שבו יוסי  

המקומית הוועדה ראש יושב
ציונה נס ולבניה לתכנון

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 התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/2/537/ב/1", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/2/537/ב. נת/2/537, לתכניות

גוריון, בן שד' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 517 ,501-497 ,467 חלקות ,7932 גוש - גבעתי חטיבת הראל, חטיבת

.516 ח"ח בשלמותן,

בעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית:  מטרת
פתוח פרטי שטח בייעוד שירות שטחי ניוד ג) בניין; קווי קביעת ב)
התכנית ד) לקרקע; מעל מתחת לקרקע אל קלאב וקאנטרי לספורט

הקיים. על בניה שטחי מוסיפה אינה

משעה ה', ד', א', בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
מעוניין כל ,16.00 עד   12.00 משעה ב', וביום ,11.30 עד   8.30
נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל בבניין או בקרקע,
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
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8603170 טל' נתניה,
,91 מוצקין רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון 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

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

מס' נת/מק/42/650", מפורטת ברמה מקומית "תכנית מיתאר (1)
נת/3. נת/7/400, לתכניות שינוי

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

יח"ד;  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד, תוספת א) התכנית: מטרת  
הקטנת ד) לבינוי; שינוי ג) עיקריים; בניה שטחי תוספת ב)
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+ 3 קומות,  למרתף מ–2 קומות קומה תוספת ה) בניין; קווי
תכסית. טכנית; ו) הגדלת וקומה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2524 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5789, 22.2.2008 ובילקוט

נת/מק/34/700", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (2)
נת/4/347. נת/100/ש/1, נת/7/400, לתכניות שינוי

אפרים  רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.294 ח"ח גוש 8233, - 32 אהרונסון

לקומת  עליונה מקומה  הזכויות ניוד א) התכנית:  מטרת  
ל–2 יח"ד;  אחת מיח"ד יח"ד תוספת ג) לבינוי; שינוי ב)  קרקע;

בניין. קווי שינוי ד)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1713 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5771, 14.12.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

שר שמעון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נתניה ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
המרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העין ראש
שינוי רנ/מק/1/10/א", מס'  מקומית מיתאר "תכנית מופקדת 

רנ/10. לתכנית

 55 שבזי רח' העין, ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. מגרש 1 83 בשלמותה; חלקה ,4272 גוש -

מ';  ל–4  מ' מ–5 קדמי בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת
בניין שינוי גובה אדריכלי, עיצוב בדבר של הוראות שינוי  ב)

יח"ד  ל–20  יח"ד מ–10 יח"ד מס'  הגדלת ג)  מ'; ל–26 מ' מ–22
שירות שטח ד) הגדלת עיקריות; השטחים למטרות הגדלת ללא

מ"ר. ל–700 מ"ר מ–369 0.00 מפלס מעל למגורים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-9007289 טל' העין, ראש ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
רמלה, הממשלה,  קרית  ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

אפ/2000. לתכנית שינוי רנ/מק/120", מס'

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

בשלמותו.

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

לקומה).

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1946 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5776, 21.2.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

רצ/22/1, לתכניות שינוי רצ/מק/91/22/1", מס' מיתאר "תכנית (1)
רצ/1/1. רצ/1/1/יג,

שיכון  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 92 חלקה גוש 4242, - 9 ההדס רח' המזרח,

בחלקה 92 צד  צדדי ואחורי בניין קו התכנית: הסדרי מטרת  
מזרח.

לתכניות שינוי  רצ/מק/93/15/1", מס' מיתאר "תכנית (2) 
רצ/1/1. רצ/15/1/ב/1, רצ/25/15/1,

מב"ת  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
רח'  פינת  21 ברשבסקי רח' ,8 קזושנר אברהם רח' צפון,
ח"ח 254, 513 בשלמותה, חלקה גוש 3939, - 1 מנחם כהן

.512 ,356

המיועד לשטח  מגרש בין וחלוקה איחוד מטרת התכנית:  
בזכויות. שינוי ללא ציבורי, בניה שטח לבין פתוח ציבורי

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
לציון, ראשון  ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577 טל'
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רח' הממשלה, קריית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

רצ/1/1/ז. לתכנית שינוי רצ/מק/1/1/ז/2",

המגורים אזורי ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
לציון. ראשון המקומי, התכנון המרחב בתחום

מרפסות קירוי שינוי הוראות הבינוי בדבר התכנית: מטרת
במרקיזות. פתוחות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2631 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5791, 7.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9547577
,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית 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 התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

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

רח/תמא/2/4. רח/מק/2000/ב/3, רח/2000/ג,

איזנברג 20  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 1102 חלקה ,3703 גוש -

על  מ–4 קומות הקומות מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
שביעית חלקית  + קומה עמודים קומות על ל–6  עמודים
הגדלת ב)  תחתונה; עמודים לקומת מעל קרקע קומת  +

ל–14 יח"ד; ג) שינוי קו בניין  יח"ד מ–8 דיור יחידות מספר
מ'. ל–3 מ' מ–5 למרפסות קדמי

לתכניות שינוי  רח/מק/550/ד/45", מס' מיתאר "תכנית (2)
רח/2000/ג, לתכניות כפיפות רח/550/ד/17, רח/550/ד, 

רח/תמא/2/4.

יעקב 26  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 363 חלקה ,3704 גוש -

העיקריים  הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת  
והגדלת למשרדים המיועד השטח הקטנת קיים, בבניין
השטח כל סך את  לשנות בלי  למגורים,  המיועד  השטח
הדיור  52 יחידות על דיור יחידת תוספת ב) בבניין; הכולל

זכויות  קביעת ג) יח"ד;  53 יהיו שבבניין כך הקיימות,
ממשרד המיועד השטח  ייעוד שינוי ד) בניה;  והוראות
התכנית הוראות בשאר שינוי כל ללא ייעשה לדירה

החלקה. על החלה

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

רשאילהגישהתנגדותבתוך  כלהזכאי לכךעל פיסעיף100 לחוק,
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים
רחובות, ולבניה הועדה המקומית לתכנון למשרדי בעיתונים,
הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק רחובות. ,2 ביל"ו רח'
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

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,
לתכנית כפיפות רח/2000/ב/1, לתכנית שינוי מק/2000/ב/5",

רח/מק/2000/ב/2.

תכנון מרחב  כל ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
רחובות. מקומי

בבתים ב) במרתפים; בינוי הוראות שינוי א) התכנית: מטרת
תכנית מכוח  מרתף בהם לבנות ניתן  אשר קרקע צמודי פרטיים 

האלה:  ההוראות  יחולו  רח/מק/2000/ב/2  ותכנית רח/2000/ב/1,
בהתאם במרתף  סניטרית  אינסטלציה מערכת התקנת  תותר  (1
דירת דרך תתבצע למרתף הכניסה (2 תברואתי; לתכנון להנחיות

המגורים.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3068 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 27.3.2008 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

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

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

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

מזרחי פינתי קדמי  בניין קו הקטנת א) התכנית:   מטרת
אחורי  בניין ב) הקטנת קו כקו בניין צדי; והגדרתו ל–7 מ' מ' מ–5
ליחידה  מ–2 יח"ד מס' יח"ד ג) הקטנת מ'; ל–2.7 מ' מ–3 צפוני



26.8.2008 התשס"ח, באב כ"ה ,5843 הפרסומים ילקוט 4512

ומספר לבניה הכולל המותר השטח בסך כל שינוי (ללא אחת
להקמת מינימלי מגרש גודל הקטנת ד) המקורות); החניות שטח
דרומי לשפת  קדמי בניין קו ל–650 מ"ר, והגדרת שחיה בריכת
הגדלת  ו) בקו בניין הקבוע בתכנית; שינוי ה) ל–2.3 מ'; הבריכה
זכויות שאר ל–55%. מקורה חניה כולל לא מרבית קרקע תכסית
לתכניות בהתאם שינוי ללא נשארים הבניה והוראות הבניה

לנספחיה. זמ/108/598 זמ/1/45/598/א, זמ/800,

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3470 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 3.1.2008 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 הרצל רח' הממשלה, קרית

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

טל אדם  
המרחבית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

השרון חוף 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 השרון חוף ולבניה

חש/2/5/29. לתכנית שינוי חש/מק/3/5/29", מס' "תכנית (1)

;2 ח"ח גוש 8952, - יקום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מ"ר. 14,908 התכנית: שטח

שינוי  ללא התדלוק הרחבת שטח תחנת א) התכנית: מטרת  
להגדלת קביעת הוראות בינוי זכויות הבניה; ב) כל בסך

התחנה. גג קירוי

חש/ מקומיות לתכניות שינוי חש/מק/37/2", מס' "תכנית (2)
ומשמ/47. חש/2/10 חש/4/2, ,3/2

גוש  - ציון בני מושב  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים  
מ"ר. 14,947 התכנית: שטח ;23 חלקה ,8043

מגורים  מבני בינוי למיקום קביעת הוראות התכנית: מטרת  
בניין קו קביעת א) שחיה, על ידי: בריכת והקמת בנחלה
שחיה  הקמת בריכת ב) ל–0 מ' או 5 מ'; המגורים מבני בין
הוראות קביעת ג) בנחלה;  המגורים אזור  בתחום פרטית
השחיה בריכת  ותפעול להקמה  סביבה  ואיכות תברואה 

בניה. ומגבלות הוראות קביעת ד) הפרטית;

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
,09-9596505 טל' ,60990 שפיים קיבוץ  השרון, חוף  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
בז'רנו אהרון  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון חוף ולבניה לתכנון

אפק מצפה 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 אפק מצפה ולבניה
ממ/מק/5/4100", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז
ממ/ ממ/4074, ממ/1449, ממ(שד)/23/534/ג,  לתכניות שינוי

שד/912. ממ/מק/3/4100, ממ/מק/2/4100, במ/4100,

,6683 גוש - סביון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גוש ;127 חלקה ,6690 גוש ;285-283 ,281 ,273 ,272 ,240 חלקות
,103 ,31 ,28-25 ,18 ,5-3 חלקות ,6725 גוש ;186 ,29 חלקות ,6723
,7233 גוש ;214-202 ,192 ,188 ,187 ,185 ,183 ,181 ,177 ,175 ,173
,7252 גוש ;68 ,66 ,64-41 ,39-2 חלקות ,7251 גוש ;73 חלקה
,98-76 ,71 ,69 ,63-55 ,53-1 חלקות ,7253 גוש ;152-5 חלקות

.161-151 ,121-114

הסכמת ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
שד/12, ממ/1449, ממ/במ/4100, מאושרות לתכניות בעלים
ייעשה החדשה החלוקה רישום ב) ממ/4074; שד/23/534/ג, 

המודדים. פקודת לפי לרישום כשר שאושר מדידה לפי

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

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

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן
אלונים לבנה  

המקומית הוועדה ראש יושבת
אפק מצפה ולבניה לתכנון

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/3429, ק/מק/1/3429", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
תמא/2/4. לתכנית כפיפות

קאסם,  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,8871 גוש ;669/625Y קואורדינטה ,196/850X קואורדינטה

ק/3429. תכנית לפי 114/2 מגרש ;21 ,16 ח"ח

תכסית  הגדלת ב) בניין; בקווי  שינוי  א) התכנית: מטרת  
למצב בהתאם הקיים למבנה בניין קווי אישור ג) הבניה;
שטחי הבניה כל בסך שינוי ללא תכסית הגדלת הקיים; ד)

בניה. הוראות קביעת ה) ק/3429; בתכנית המותרים

לתכנית ק/1/3000. ק/מק/3501", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
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קאסם,  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,8864 גוש ;668/595Y קואורדינטה ,197/300X קואורדינטה

ק/1/3000. תכנית לפי 73/16 מגרש ;73 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)

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

.08-788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז,
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית  התנגדות
את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
שמחון אלי  

המרחבית הוועדה ראש יושב
קסם ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי הצ/מק/400/1-2ח", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/מק/400/1-2א. הצ/400/1-2,

השטחיםהכלוליםבתכניתומקומם:כפריונה,הרחובותדן   
;193/900 Y קואורדינטה ,690/700 X קואורדינטה  ושוהם,
התכנית: שטח ;260 ,259 מגרשים ;13 ח"ח ,8124 גוש

מ"ר. 21.974

מגרשים  בינוי לרבות איחוד התכנית: שינוי הוראות מטרת  
בהסכמת מגרשים איחוד א) ידי: על קומה, תוספת כולל
אחוזי בסך  שינוי ללא בינוי הוראות שינוי ב) בעלים; 
 + קומות מ–3  אחת קומה תוספת ג)  המותרים; הבניה
זכויות והוראות  קביעת ד) גג; + קומת ל–4 קומות גג קומת

בניה.

הצ/ לתכניות שינוי הצ/מק/410/1-1", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/200/1-1, הצ/100/1-1א, הצ/89/1-1, הצ/89/1-1א, ,122

הצ/6/122ב. הצ/6/122א, הצ/6/122, הצ/6/122/1-1ד,

רח'  יהודה, אבן ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
,687/275 ,687/325 מזרח מערב קואורדינטה ,8 האשל
ח"ח ,8015 גוש ;189/350 ,189/475 צפון קואורידנטה דרום

מ"ר. 979 התכנית: שטח ;125 ,118

על ,0 בניין  בקו מרתף קיים מצב אישור התכנית: מטרת  
לפני  שהופקדה 6% לתכנית של בניה תוספת שטחי א) ידי:
מ–3 מ'  מזרחי צדדי צפון קו בניין שינוי ב) ;1989 אוגוסט
ל–3 מ'  מ' מ–6 ואחורי מ' ל–3 מ' מ–4 קדמי למרתף, מ' ל–0

בשטח. הקיים לפי

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון 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
יואל מוזס  

המרחבית הוועדה ראש יושב
שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי טבריה
לתכניות שינוי טה/מק/28/287א", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת 
תמא38. טה/מק/14/287, לתכניות בהתאם טה/מק/28/287, ג/287,

,15077 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 1 חלקה

שבתכנית הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
מחלקה הבניה זכויות וינוצלו שיועברו באופן טה/מק/28/287,
צדי, בנייין הוראות קווי שינוי ב) ;4 2 לחלקה ארעית  ארעית

בן זכאי. יוחנן לרח' וקדמי מזרחי מערבי

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' טבריה, ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה  לתכנון
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .04-6739555

.04-6508508 טל' עילית, נצרת הצפון, מחוז ולבניה לתכנון

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

שעליהן היא מסתמכת
זיגדון אליהו  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
טבריה ולבניה לתכנון

נהריה מקומי תכנון מרחב

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

ג/במ/103. ג/851, לתכניות ג/10715, ג/נה/מק/88", שינוי

 4 בר כוכבא רח' נהריה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 148. 137 בשלמותה, חלקה ,18208 גוש -
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קיימת, לבניה בהתאם בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
המותרים;  במקום 5 מ' 0.0 מ' צדי (מערבי) - בניין א) קו על ידי:

המותרים. מ' במקום 5 3 מ' (דרומי) - קדמי בניין ב) קו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2150 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 20.1.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9879891 טל' נהריה, ,19 הגעתון שד' נהריה, ולבניה לתכנון
קריית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
רשאי מעוניין  וכל  ,04-6508508 טל' עילית, נצרת הממשלה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.
קדוש דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
נהריה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

אלה: נצרת מופקדות תכניות ולבניה

לתכנית שינוי נצ/מק/1090", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
המופקדת. ג/8581 המאושרת, תואמת לתכנית ג/9000

גוש 16539, - נצרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.20 ,18 ח"ח

בניין. בקווי איחוד וחלוקה ושינוי התכנית: מטרת

לתכנית שינוי נצ/מק/1108", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
המאושרת. ג/7117 המאושרת, תואמת לתכנית ג/2634

גוש 16561, - נצרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.7 ח"ח

בניין. בקווי 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
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
המתנגד .04-6459203 טל' ,16100 נצרת ,31 ת"ד נצרת, ולבניה
לתכנון המחוזית התנגדותו למשרדי הוועדה העתק את ימציא
טל' ,17000 הממשלה, נצרת עילית קריית ולבניה מחוז הצפון,

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן
אלראזק עבד בשיר  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
נצרת ולבניה לתכנון

עכו 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/2037. עכ/מק/מת7", שינוי

חלקות ,18056 גוש עכו - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בן שושן אברהם בין רח' ,41 ,22 ח"ח 20, 42 בשלמותן ,40 ,39 ,28-26

ממערב. בורלא לרח' ממזרח

בהסכמת מגרשים של מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
הקמת לאפשר כדי ייעוד, השטח של כל בסך שינוי ללא בעלים,

השכונה. לצורכי מתאים ובמיקום בגודל נוער מועדון

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2872 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 28.3.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-9956111-2 טל' ,24100 עכו ,35 רח' ויצמן ולבניה עכו,
נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שמעון לנקרי  
המקומית הוועדה ראש יושב

עכו ולבניה לתכנון

צפת 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 צפת

אלה: תכניות מופקדות הצפון

לתכנית ג/5839. צפ/מק/42", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)

,13093 גוש  - צפת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.4-2 ח"ח ,13094 גוש ;50 ,9 ,7 ,6 ח"ח

במיקום  מגרשים, שינוי של וחלוקה התכנית: איחוד מטרת  
החלקות. בגבולות משולבת ודרך א', מגורים חלקות

לתכנית ג/9817. צפ/מק/43", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)

,13071 גוש  - צפת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן,   131 ,99 ,39 ,36 ,30-28 ,23 ,18-14 ,12  חלקות

.74 ,70 ,55 ,42 ,41 ,38 ,35 ,32 ,31 ,19 ,13 ,11 ח"ח

במיקום  מגרשים, שינוי של וחלוקה התכנית: איחוד מטרת  
החלקות. בגבולות פתוח ציבורי ושטח א', מגורים חלקות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-6927465 טל' צפת, ,50 ירושלים רח' צפת, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
מימון ישי  

המקומית הוועדה ראש יושב
צפת ולבניה לתכנון
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שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב
מפורטת תכנית אישור ביטול בדבר  הודעה

בדבר אישורה והודעה מתוקנת
תכנית אישור הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 8.10.2006 ביום בעיתונים שפורסמה בב/מק/9, מס'  מפורטת 
לסעיף בהתאם וכי ,498 עמ' התשס"ז, ,5594 הפרסומים ובילקוט
הודעה בזה נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 117
לתכנית שינוי בב/מק/9", מס' מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר

ג/10885.
,23075 גוש רופין - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

.14 ח"ח ,23079 גוש ;18 ,17 ח"ח 14-11, 16 בשלמותה, חלקה
מחדש. התכנית: איחוד וחלוקה מטרת

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' שאן, בית עמק  ד"נ שאן, בית בקעת ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6065864
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

תמרי דני  
המקומית הוועדה ראש יושב

שאן בקעת בית לתכנון ולבניה

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  ובמשרדי אלונים  גבעות 
שינוי לתכניות גא/מק/43/07", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/9915. ג/7025,
,10285 גוש שפרעם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

בשלמותו. 100 מגרש ;6 ח"ח
קווי הקטנת ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת

הבניה. גובה העלאת ג) בתכנית; הקבועים 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 לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
טביקמן רומן  

המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

גלבוע מקומי תכנון מרחב

וחלוקה איחוד תשריט הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית גלבוע ובמשרדי ולבניה

ג/גל/מק/103", מס' וחלוקה איחוד "תשריט מופקד הצפון
ג/גל/מק/43. לתכנית בהתאם

- און רם  מושב ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.27 ח"ח ,20776 גוש

וחלוקה. איחוד תשריט התכנית: מטרת

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6533237
עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

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

מסתמכת. היא שעליהן

גלבוע 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 לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית גלבוע ובמשרדי ולבניה

אלה: תכניות מופקדות הצפון

לתכנית תואמת ג/גל/מק/93", מס'  מפורטת "תכנית  (1)
תמ"א18.

תמרה  נעורה - כביש ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 1 חלקה ,17098 גוש -

ללא  חקלאיים למגרשים החלקה חלוקת התכנית: מטרת  
הבעלים. כל הסכמת

לתכנית ג/8184, מס' ג/גל/מק/102", שינוי "תכנית מפורטת (2)
ג/גל/מק/91. לתכנית תואמת

 - יחזקאל כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.94 ,84 ח"ח ,23090 גוש

את  לשנות השטח בלי ייעודי של התכנית: הסדרה מטרת  
כדי ג/8184, לתכנית בהתאם הבניה,  זכויות  ואת שטחם

ילדים. גן ציבורי - בניית מבנה לאפשר

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6533237 טל'
עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

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

מסתמכת. היא שעליהן
עטר דניאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
גלבוע ולבניה לתכנון
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העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית ג/12631. גע/מק/141", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/12631. לתכנית כפופה

גוש  - נפתלי רמות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,113 ,109 ,86 ,84 ח"ח  בשלמותן,  121 ,85 חלקות ,13655

מתכנית  בשלמותו  35-1 מגרש ;9 ח"ח ,13656 גוש ;120
ג/12631.

ו–121  86 ,84 חלקות  איחוד  א) התכנית: הוראות עיקרי   
בנין;  קווי שינוי ב) בהסכמה; מחדש 13655 וחלוקתן בגוש
למתן הוראות קביעת ד)  מרתף כהקלה; קומת תוספת ג)

היתרי בניה.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.222 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 24.8.2006 ובילקוט

ג/9489, לתכנית  גע/מק/166", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12998. לתכנית תואמת

גוש 13231, - יובל ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
,13237 גוש ;24 ,19 ,12 ,10 ח"ח ,13236 גוש ;37-33  ח"ח

.133 ח"ח

ג/9489 באזור  תכנית של בניין קווי שינוי התכנית: מטרת
תכנון אפשרויות  לשפר כדי קהילתית, בהרחבה מגורים 

המבנים במגרש. והעמדה של

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.811 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 18.10.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' פינה, ראש ,90000 ת"ד העליון, הגליל ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6816372
,04-6508508 טל' הפנים, משרד ,595 ת"ד נצרת עילית, הצפון,
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

מס' מק/יז/04/7078". מקומית מיתאר מופקדת "תכנית

,11742 גוש העמק - עין ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 19 מגרש ;57 ח"ח

בעין העמק. 19 במגרש קווי בניין התכנית: שינוי 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  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
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון

הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6520038 טל'
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יזרעאלים
לתכנית שינוי מק/יז/02/4720", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת 

ג/4720.

,17899 גוש אלה - גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 48 חלקה

חלוקה ב) ;48 בחלקה בניין בקווי  שינוי א) התכנית:  מטרת
כל בסך שינוי  ללא השירות בשטחי הבניה זכויות של  מחדש

הקלה. של בדרך המותרים השטחים

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
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6520038 טל'
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  מק/יז/03/4520", מס'  מפורטת "תכנית  (1)
ג/4520. ג/4252, ג/11140,

מפעל  מנשה, רמות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,12383 גוש ;20 19 ,12 ,10 ,7 ,6 ח"ח ,12381 גוש - קרמ"ת

.2 ח"ח

ידי  על למפעל קרמ"ת השטח הסדרת התכנית: א) מטרת  
הבינוי. בהוראות ב) שינוי מחדש; וחלוקה איחוד

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1414 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 14.12.2007 ובילקוט

.4551 לתכנית שינוי מס' מק/יז/03/4551", "תכנית מפורטת (2)

,17302 גוש  - זרזיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,26-21 חלקות ,17490 גוש ;10 ,3 ח"ח ,17303 גוש ;13 ,2 ח"ח
,79 ,73 ,30 ,29 ח"ח 16-20, 75 בשלמותן, ,74 ,72-54 ,49 ,31
,15 ,13 ,2 ח"ח  12-9 בשלמותן, ,1 חלקות ,17492 גוש ;81
,9-7 ח"ח 5-3, 17 בשלמותן, ,8 ,2 ,1 חלקות ,17493 גוש ;52
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,19 ,18 ,15 ,14 ,10 חלקות ,17494 גוש ;36 ,27 ,25 ,24 ,18-16
 113 ,111 ,109 ,105-99 ,97-88 ,86-81 ,74 ,72-41 ,38-29
חלקות ,17495 גוש ;81-78 ,76 ,73 ,37 ,9 ,8 ח"ח בשלמותן,
,49 ,46 ,45 ,37 ח"ח 32, 51 בשלמותן, ,50 ,48 ,47 ,44 ,41 ,40
,26 ח"ח  בשלמותן,  61-50 ,48-40 חלקות ,17496 גוש ;77

999-1 בשלמותן;  חלקות ,17502 גוש ;68 ,67 ,63 ,62 ,42-38
49 בשלמותן,  ,48 ,42-27 ,25 ,24 ,14-7 חלקות ,17585 גוש

.47 ,46 ,26 ,23 ,21 ,16 ,15 ,6 ,5 ח"ח

תכסית. - ובינוי בניה בהוראות שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2878 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 6.2.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי מק/יז/02/7220", מס' מפורטת "תכנית (3)
ג/7220.

 - הגלילית לחם בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 354 מגרש ;2 ח"ח ,11377 גוש

בבית   354 במגרש  קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  
בלבד. קיימות ומרפסת מסד קומת לגבי הגלילית לחם

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2875 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 25.3.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הדרום מחוז    

מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
2/מק/413", מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,
למעט  הוראותיה, כל על  217/03/2 מפורטת לתכנית כפיפות

זו. בתכנית הכלולים השינויים

 10 רובע שחמון, אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 1.729 התכנית: שטח ;54 מגרש ;9 חלקה ,40101 גוש -

- מאושר במגרש: מרבית תכסית הגדלת התכנית: מטרת
מ"ר. 770 - מוצע 720 מ"ר,

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3763 עמ' התשס"ז, הפרסומים 4697, 28.6.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
אילת ,14 ת"ד ,1 הנגב חטיבת רח' אילת, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-6367114 טל' ,88000
,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום, ולבניה מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6263820 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מזרחי יפתח  
הוועדה ראש יושב מקום ממלא  
                  המקומית לתכנון ולבניה אילת

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית אשדוד ובמשרדי ולבניה
3/מק/2221", מס' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

.15/113/03/3 מפורטת לתכנית שינוי

מע"ר קרית אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,2072 - גוש פינת שד' הרצל צפון הסיטי, שד' ירושלים

מ"ר. 13.968 התכנית: שטח ;56 ,55 ,53 ,50 ,48 ח"ח ,54 ,49

במתחם ותכנון בניה בהוראות שינויים התכנית:  מטרת
מע"ר קרית 1ג, מגרש  - ותעסוקה מסחר למגורים, משולב 
זה: פירוט לפי בתכנית הקבוע בניין בקו שינוי א) ידי: על צפון,

מערבי  וחניה, לקולונדה ו–2.5 מ' למבנה, מ' ל–5 מ' מ–5 דרומי
וחניה  לקולונדה מ'/20.5 מ' ו–2.5 למבנה, מ' מ'/23 ל–5 מ' מ–9
לקומת  מ' ו–1.2  למבנה, מ' ל–2.80 מ' מ–0.00 וצפוני עילית,
תכנית לפי הוראות  של שינוי ב) ועמודים; חניה עילית קרקע,

מ–4 קומות  במס' הקומות: ושינוי אדריכלי, בינוי ועיצוב בדבר
גלריה, הכוללת למסחר קרקע קומת לחניה,  תת–קרקעיות
מעל  מגורים ו–10 קומות טכנית, קומה מעל משרדים קומות 10
חניון תת–קרקעיות,  ל–2 קומות אחד מגורים בבניין טכנית קומה
טכניים  למיתקנים חלקיות קומות ו–2  לקרקע מעל קומות 29
ל65%; קרקע מ–30% תכסית שינוי מגורים, בנייני בשני  על הגג
בלי אחת בתכנית  המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי  ג)
1,000 מ"ר שטח  העברת ידי על הכולל, השטח כל סך את לשנות

השימושים. ממשרדים למסחר ושטחי שירות לפי עיקרי

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
אשדוד, ,28 ת"ד הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד, ולבניה
ההתנגדות העתק .08-8677810 פקס' ,08-8545318/19 טל'
הדרום, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.08-6263795 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אשדוד מקומי תכנון מרחב

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

3/במ/17. ,12/113/03/3 ,5/101/02/3 שינוי לתכניות 3/מק/2198",

מרכז אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
תחום צפון, מע"ר הקריה, באזור הקיים והמסחר התחבורה
לשד' שממזרח והשטח בגין מנחם שד' העברי, הגדוד ברח'
,18 ח"ח ,13 חלקה ,2447 גוש ;70 ,69 חלקות ,2072 הרצל - גוש

דונם. 82.337 התכנית: שטח ;26 ח"ח ,2449 גוש ;19

התחנה במתחם תדלוק  תחנת הקמת התכנית:  מטרת
קביעת ידי על הרצל,  שד' לכיוון המזרחית בחזית  המרכזית
בינוי בדבר  הוראות  של שינוי א) כדלקמן: בניה  הוראות 
שטחי הבניה חלוקת שינוי ב) תכסית; והגדלת ועיצוב אדריכלי
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השטח הכולל: כל את סך לשנות אחת בלי המותרים בתכנית
תדלוק  תחנת לתכלית  משרדים  מתכלית  מ"ר  640 העברת
לתכנית בהתאם תדלוק תחנת הקמת ותחבורה, מסחר בייעוד

.5/101/02/3

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

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,28 ת"ד הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד, ולבניה לתכנון
במשרדי וכן ,08-8677810 פקס' ,08-8545318/19 טל' אשדוד,
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית
בה  לעיין רשאי מעוניין 08-6263795, וכל טל' שבע, באר ,68 ת"ד

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי 5/מק/2467", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.26/134/03/5 לתכנית

נווה שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
מוסדר. לא גוש 38019 - 17 אלמוג רח' נוי,

בניית לצורך בינוי  בדבר שינוי א) התכנית:  מטרת
בקומת קרקע, סגירת מרפסת תוספות בחזית קדמית ואחורית
מס' במגרש חניה סככת והגדלת א', בקומה אחורית בחזית
הבניה  שטחי חלוקת שינוי ב) א'; מגורים לאזור המיועד  4B
שירות למטרות בניה זכויות העברת ידי על למגרש, המותרים
בסך שינויים ממתחת לקרקע למעל הקרקע ללא מנוצלות לא
הגדלת ג) חניה; סככת הגדלת לצורך לבניה המותר השטח כל

בניין. בקווי שינוי ד) למגרש; מרבית שטח תכסית

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

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

טוביה באר 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 טוביה באר ולבניה

8/מק/2103". מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

באר תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.32 ,1 ח"ח ,2737 גוש ;12 ,10 ,4 ח"ח ,312 גוש - טוביה

בעלים בהסכמת מגרשים לאיחוד תכנית התכנית: מטרת
דרך. תוואי שינוי -

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-8509771 טל' טוביה, באר אזור התעשיה טוביה, באר ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 

.08-6263799

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

מסתמכת. היא שעליהן

שור דרור  
המקומית הוועדה ראש יושב

טוביה באר ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
7/מק/2112", מס' מפורטת "תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.5/139/03/7 לתכנית שינוי

גוש משה - מושב ניר ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
.236 מגרש ח"ח 35; חלקה 104 בשלמותה, 100345 מוסדר,

- קרקע לקומת א' מקומה זכויות ניוד א) התכנית: מטרת
אחורי וצדי. בניין קווי שינוי ב) הגדלת תכסית;

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
טל' שדרות, ,50 ת"ד איבים, חוות שמעונים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .08-6899696
איבים, מועצה חוות שמעונים, ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית

.08-6899696 טל' שדרות, ,50 ת"ד שער הנגב, אזורית

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

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

בע"מ ג'יי.פי.תרה
(51-321583-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום לאחר 30 ימים או ,2.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
עו"ד במשרד ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי ברשומות, זו
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 גאולה רח' זוזובסקי,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                יעקב ג'ק פרץ,

בע"מ ואבטחה שמירה המשולש מוקד
(51-334047-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם ,40400 בטייבה ,16.00 בשעה ,15.10.2008 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, חכמת, עאזם

בע"מ סטארט לאבינג
(51-346311-7 (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
לשם נתניה, ,11 אשר ברח' ,18.00 בשעה ,28.9.2008 תתכנס ביום
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, קלקנר, רחלי

בע"מ אחזקות ורחל עמיהוד
(51-266769-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות', שבלת במשרדי ,14.00 בשעה ,1.10.2008 ביום תתכנס 
לשם הגשת ,64238 אביב תל המוזאון, מגדל ,4 ברקוביץ ברח'

נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק בן–פורת, עמיהוד י.

בע"מ סחר י.ס.א.ן
(51-246139-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.30 בשעה ,23.10.2008 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,103 חשמונאים
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ניצן,                                                טל

בע"מ ומיסים חשבות נעים
(51-364186-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,9.00 בשעה ,28.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,12 הלסינקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, הלפמן, מיטל

בע"מ טכנולוגיות יישום ה.ט.י.
(51-315312-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,23.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,3 החייל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גרין,                                                מאי

בע"מ ברוך טייבלום
(51-051659-4 (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 ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
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המפרק, של סופי דוח הגשת לשם טבעון, קרית ,37 אמנון ותמר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק טייבלום,                                                ברוך

וייזום 1999 בע"מ  - ניהול פפושדו אחים
(51-284259-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח  הגשת לשם חולון, ,4 נורדאו
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פפושדו,                                                יעקב

מילעד בע"מ
(51-122228-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ערוסי,                                                אילן

בע"מ טכנולוגיות ש.ל.ל.
(51-383732-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

לויאני לופו   הרצל יצחק    

            מ פ ר ק י ם

בע"מ פרומושן אנד אינבסטמנט ג'נרל גי.אי.פי.
(51-080625-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק קדישביץ,                                                בנימין

בע"מ יהלומים משגב
(51-293874-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק גנץ, אריה                                                שמואל

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק קלאר,                                                מוטי

בע"מ פלאבי א.א.
(51-312701-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אסתנזלוב,                                                אלגוטז

בע"מ ברוכים מים
(51-239217-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ערוסי,                                                אילן

א.רשף השקעות בע"מ
(51-117923-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                יורם רשף,

בע"מ (2002) ויעוץ ניהול דור מאיר
(51-334070-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                מאיר דור,

בע"מ (1997) והדרכה ארגוני יעוץ דורון
(51-254255-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אלקיים,                                                דורון

בע"מ (מזון) מע-גל
(51-260424-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק הלפרין,                                                עמוס

בע"מ הצלחה א.י.פ.ש.
(51-366962-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                ירון פרי חדש,

מים בע"מ שדרות מערכות
(51-281427-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק דניאל שמריהו יקיר,

בע"מ (ישראל) רובי דוד
(51-112152-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק צ'סניק,                                                דני

מיוחד בע"מ קונמר מזון
(51-218785-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק מרום,                                                משה

בע"מ אחזקות חדש פרי
(51-300066-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                ירון פרי חדש,

בע"מ קונספטק
(51-300552-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות' יולוס, אלישע אצל ,9.00 בשעה ,12.10.2008 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,52 בגין מנחם רח' עו"ד, משרד מילט, י. &
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מילט,                                                יריב

בע"מ בונלוי
(51-347415-5 (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
תל ,4 קויפמן ברח' ,18.00 בשעה ,27.10.2008 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                                                יוסף לוי,

בע"מ אי.איי.אמ.אס.
(51-237292-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

תל ,4 קויפמן ברח' ,17.30 בשעה ,27.10.2008 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                                                יוסף לוי,

בע"מ  ונכסים להשקעות חברה - פרימונט גדילן
(51-311498-3 (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
שד' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נהריה, ,16 הגעתון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק הראל,                                                איתן

בע"מ לחינוך חסכון גמול גחלת
(51-027305-5 (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

הרשות  במשרדי  ,14.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
מס' (בניין עתידים קרית בע"מ, תל–אביב-יפו כלכלי לפיתוח
המפרק, המראה כיצד של סופי דוח הגשת תל אביב, לשם ,(2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                                שרון קרן,

ברייט סקיי בע"מ
(51-355293-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' בשן, אשר עו"ד אצל ,9.00 בשעה ,5.10.2008 תתכנס ביום
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת רחובות, ,3 המנוף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק לוי,                                                יוספי

6426 בכפר סבא בע"מ  גוש פאן מעונות
(51-058091-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],



4523 26.8.2008 התשס"ח, באב כ"ה ,5843 הפרסומים ילקוט

של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,32 ברח' ארניא ,1.12.2008 ביום
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, שפר,                                                אלעזר

בע"מ (2003) ואחזקות ניהול חיים אשכנזי
(51-335532-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' עמית, חנן במשרד ,10.00 בשעה ,5.10.2008 ביום תתכנס 
,03-5231272 פקס' ,03-5231230 טל' ,64681 אביב תל ,42 בלוך
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק אשכנזי,                                                חיים

100 בע"מ  אביב תל
(51-380878-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה זו,  של פרסומה 30 יום לאחר או ,10.9.2008 תתכנס ביום
קונפורטי, אלרום,  שנהב, עו"ד במשרד מביניהם, המאוחר  לפי
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,9 העם אחד ברח' שביט,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, קונפורטי, עמוס

בע"מ  - ד.נ.י.א פיאט
(51-273252-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  של פרסומה לאחר ימים  30 או ,4.9.2008 ביום תתכנס 
רח' מאי, זאב עו"ד אצל ,9.00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,24 הוברמן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פיאט,                                                עמוס

טלינק (ישראל) בע"מ
(51-346454-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,18.00 בשעה ,25.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל

המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,14 שמאי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, זייפמן, סלי

בע"מ מערכות אוזיקום
(51-305571-5 (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

של  פרסומה לאחר יום  30 או ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,8 יערי ברח' ,12.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק זינו,                                                ארז

בע"מ (1998) החזקות רבבות
(51-260132-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קויפמן רח' החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,12.11.2008 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,10 בית הטקסטיל, קומה ,2
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, אטיאס,                                                טל

בע"מ אלונים גוש
(51-195797-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גולדברג רו"ח במשרד ,14.00 בשעה ,1.11.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,68 כנפי נשרים ושות', רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אבוחצירה,                                                משה

בע"מ רכבים ושיווק יבוא חי-בר
(51-302670-8 (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
אורן, אבי עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,2.11.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אשדוד, ב/1, 513 הרצל שד'
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החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אורן,                                                אבי

בע"מ עמדן
(51-0538127-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,19.00 בשעה ,26.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ב', הרצליה ,19 המסילה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שפירא,                                                עמוס

בע"מ בסול ע.א.
(51-181655-5 (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
של במשרדו ,14.00 בשעה ,18.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם  גן,  רמת ,14 סילבר הלל  אבא  רח'  המפרק, 
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות לנהוג בפנקסים כיצד וכדי להחליט החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד,                                                פביאן סלמן,

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

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,19.00 בשעה ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נתניה, ,3 רזיאל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, קיציס, רפאל

בע"מ ופיתוח שירותים (1999) היטק עדי
(51-282794-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,4.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל

המראה המפרק, לשם הגשת דוח סופי של השרון, הוד ,12 רש"י
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק נחמיה,                                                עופר

טריגר טלקומוניקציה בע"מ
(51-299553-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של המפרק, במשרדו ,16.00 בשעה ,6.10.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,52 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אוסטרובר, משה

אדמנט תכשיטים בע"מ
(51-210958-8 (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
רח' של המפרק, במשרדו ,15.00 בשעה ,6.10.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,52 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ירון אפל,

כלכלי בע"מ ייעוץ דורון כהן
(51-193015-8 (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
רח' של המפרק, במשרדו ,17.00 בשעה ,6.10.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,52 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אוסטרובר, משה

בע"מ (ת.א.) בינלאומי ריגל יהלומי
(51-149454-4 (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
רמת ,3 החילזון ברח' ,15.00 בשעה ,2.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
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התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, נפתלי, כרמל

בע"מ בינלאומי אקסקלוסיב יהלומי
(51-146105-5 (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
רמת ,3 החילזון ברח' ,15.00 בשעה ,2.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, נפתלי, כרמל

בע"מ דין עורכי חברת הרלב, קסוטו,
(51-341745-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,10.30 בשעה ,23.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,103 חשמונאים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ארנון מילר,

בע"מ דש) השקעות (או יוני
(51-282693-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבא רח' המפרק, במשרד ,16.00 בשעה ,26.10.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 קומה ,14 הלל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק מרינברג, ערן

בע"מ ופרסום שיווק דובב אלי
(51-273550-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הלוי יהודה ברח' ,10.00 בשעה ,24.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל

כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,85
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, אדרי, ניר

בע"מ תקשורת מערכות אר.סי.אס.
(51-186813-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה לשם הגשת דוח סופי של גני תקוה, 28א, גבעון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק סביץ', שלום

א.ג. בע"מ ש.פ.ר 
(51-293631-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עם רח' המפרקת, במשרדי ,17.00 בשעה ,5.10.2008 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם שאול, ירושלים, גבעת הראל, בית ,3 ועולמו
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, אירית עיני,

בע"מ להובלות חברה שר"ה
(51-091543-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,10.30 בשעה ,5.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם ,03-6245588 תל אביב, טל' ,14 הנציב
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עו"ד, שטיין, חן

ספורט הצפון בע"מ
(51-378677-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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רח' המפרקת, במשרדי ,13.00 בשעה ,6.10.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם ,03-6245588 תל אביב, טל' ,14 הנציב
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עו"ד, שטיין, חן

בע"מ (1988) ושיווק מסחר לויטה
(51-126245-3 (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
פתח ,10 אמבר ברח' ,10.00 בשעה ,8.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק לוינסקי, שמואל

בע"מ אס מחשבים קיו. אי.
(51-300777-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרק ומינוי מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק אביב, תל ,40 מרח' בורלא בורג, רועי ולמנות את

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 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

של החברה סופית אסיפה כי הודעה בזה כן נמסרת כמו
המפרק, במשרדי ,16.00 בשעה ,28.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הנ"ל, במען
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בורג, רועי

א') בע"מ 10 (כ.ס. דירות קורקס
(51-101621-4 (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 ,4.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שמעוני, ישראל  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,27 משכית

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 שמעוני, ישראל

בע"מ מידיה יוניברסל

(51-087416-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,9 נורדאו מרח'  לוי, רם את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק גן, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק לוי, רם

בע"מ ג'ל פרסקו

(51-294990-0 (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 ,31.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה שושן, בן יניב ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק יהוד, ,28 דיין

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 שושן, בן יניב

בע"מ ופתוח הנדסה הנדסה ל.פ.י.ד

(51-298517-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטרן, שני עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אשקלון, ,36 הרצל

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

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

מפרק עו"ד, שטרן, שני

בע"מ ואחזקות בינלאומי סחר קאופמן ש.
(51-154235-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד זיוה בראשי, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק
ירושלים, ,19 המלך דוד רח' קרמר-שפירא-שניידר, עורכי דין,

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 עו"ד, בראשי, זיוה

בע"מ אלגורה

(51-389706-6 (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 ,7.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
חיים, בן אילן את עו"ד ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה
טל' גן, רמת ,7 רח' ז'בוטינסקי משה אביב, ממגדל ,18537  מ.ר.

החברה. למפרק ,5 שלוחה ,03-6114164

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חיים, בן אילן

בע"מ רספצ'יונס עדן
(51-372715-6 (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 ,9.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
חיים, בן אילן את עו"ד ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה
טל' גן, רמת ,7 רח' ז'בוטינסקי משה אביב, ממגדל ,18537  מ.ר.

החברה. למפרק ,5 שלוחה ,03-6114164

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חיים, בן אילן

חוגים בע"מ נאוטילוס מרכז ברקוביץ

(51-257456-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברקוביץ, יוסף את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,22 העבודה

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 ברקוביץ, יוסף

בע"מ לאור הוצאה מקטרת

(51-360769-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אבני, שלומי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שלומי אבני,

בע"מ בכרמים בתי אריזה חב'

(51-361866-0 (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 ,29.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מ.ר. אשר אפריאט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק
,08-9364441 טל' ,76445 רחובות ,10 סוקולוב מרח' ,19272

החברה. למפרק

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

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

מפרק עו"ד, אפריאט, אשר

בע"מ (1989) מהיר שילוט כדורי
(51-139278-9 (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 ,30.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,034098533 כדורי, ת"ז ישי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק כדורי, ישי

בע"מ עז קל
(51-050004-4 (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 ,20.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שמשון מרח' גל, עו"ד נטע את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,8

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, נטע גל,

בע"מ אחזקות דרור עוז
(51-361126-9 (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 ,29.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מ.ר. אשר אפריאט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק
,08-9364441 טל' ,76445 רחובות ,10 סוקולוב מרח' ,19272

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אפריאט, אשר

בע"מ א.ד אור בני
(51-152713-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,049579832 תבור, ת"ז דוד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

אלפי מנשה, למפרק החברה. ,24 שגיא 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 תבור, דוד

טכנומטל חב'
(51-051817-8 (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 ,28.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מ.ר. יורקביץ, גיא רו"ח את ולמנות  מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,20 בורכוב מרח' ,12220
את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל

פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, יורקביץ, גיא

בע"מ שמאים אלי אהרונסון
(51-265560-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר
338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,17.00 בשעה ,30.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,15 חשמונאים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אליהו, אהרונסון




