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

המדינה, נכסי  לחוק  6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
להרשות  החליטה הממשלה כי החוק), - התשי"א-11951 (להלן
המשרד) - המשרות במשרד לקליטת העליה (להלן נושאי את
מהעסקאות עסקה בכל הממשלה את לייצג להלן, המפורטים

במקרקעין,  עסקאות למעט ו–5 לחוק, 4 בסעיפים בהן שמדובר
לסכום עד המורשה, המשרד ותפקידו של של הפעולות בתחום
המסמכים על המדינה בשם ולחתום מהם אחד כל לצד הנקוב

האמורות: לעסקאות הנוגעים

בלא - סגנו  או המשרד חשב עם יחד הכללי המנהל  .1
בסכום; הגבלה

עד - סגנו למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או המשנה .2
שקלים חדשים; 500,000 של לסכום

עם  יחד אנוש) ומשאבי (מינהל בכיר כללי מנהל סגן  .3
500,000 שקלים  - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

חדשים;

סגנו או המשרד חשב עם יחד (דיור) בכיר אגף מנהל .4
שקלים חדשים; 500,000 של לסכום עד -

חשב המשרד עם  יחד בקהילה) (קליטה בכיר אגף  מנהל  .5
שקלים חדשים; 400,000 של - עד לסכום סגנו או

או המשרד חשב עם יחד מידע) (מערכות בכיר אגף מנהל .6
שקלים חדשים; 300,000 של עד לסכום - סגנו

חשב המשרד עם  יחד ויזמות) (כלכלה בכיר אגף  מנהל  .7
שקלים חדשים; 400,000 של - עד לסכום סגנו או

עד - סגנו או יחד עם חשב המשרד (יזמות)  אגף מנהל .8
שקלים חדשים; 200,000 של לסכום

סגנו או חשב המשרד עם יחד א' (תעסוקה) אגף מנהל .9
שקלים חדשים; 200,000 של לסכום עד -

סגנו או המשרד עם חשב יחד (שיפור השירות) אגף מנהל .10
שקלים חדשים; 200,000 של לסכום עד -

עד - או סגנו  המשרד חשב עם יחד אגף (מחקר) מנהל  .11
שקלים חדשים; 150,000 של לסכום

עד לסכום המשרד או סגנו  - ראשי  יחד עם חשב מדען  .12
שקלים חדשים; 200,000 של

עד - או סגנו המשרד חשב עם יחד אגף (סטודנטים) מנהל .13
שקלים חדשים; 200,000 של לסכום

סגנו או המשרד חשב עם יחד ופרסום) (מידע אגף מנהל .14
שקלים חדשים; 150,000 של לסכום עד -

סגנו או המשרד חשב עם יחד במדע) (קליטה א' אגף מנהל .15
שקלים חדשים; 200,000 של לסכום עד -

או המשרד חשב עם עולי אתיופיה) יחד (קליטת ממונה .16
שקלים חדשים; 55,000 של עד לסכום - סגנו

חשב המשרד עם  אתיופיה) יחד (קליטת עולי אגף  מנהל  .17
שקלים חדשים; 200,000 של - עד לסכום סגנו או

או המשרד חשב עם יחד וזכאות) (תיעוד מחלקה מנהל .18
שקלים חדשים; 43,000 של עד לסכום - סגנו

לסכום עד - סגנו המשרד או חשב יחד עם (הדרכה) ממונה .19
שקלים חדשים; 55,000 של

__________
.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

עד - סגנו או המשרד חשב עם יחד (ביטחון) תחום מנהל .20
שקלים חדשים; 55,000 של לסכום

המשרד חשב עם יחד חומריים) ומשאבים (בנא"מ ממונה .21
שקלים חדשים; 150,000 של - עד לסכום סגנו או

סגנו או המשרד חשב יחד עם יחסי ציבור על וממונה דובר .22
שקלים חדשים; 55,000 של לסכום עד -

סגנו או המשרד עם חשב יחד (משאבי אנוש) תחום מנהל .23
שקלים חדשים; 100,000 של לסכום עד -

עם  יחד חוזרים) ותושבים עליה  (עידוד בכיר אגף מנהל  .24
300,000 שקלים  עד לסכום  של - סגנו חשב  המשרד או

חדשים;

עד - סגנו המשרד או חשב עם יחד שירותי הרווחה מנהל .25
שקלים חדשים; 150,000 של לסכום

עם חשב המשרד עולים) יחד מנהל ענף (אמנים וספורטאים .26
שקלים חדשים; 43,000 של - עד לסכום סגנו או

עד - סגנו או המשרד חשב עם יחד (אולפנים) ממונה .27
שקלים חדשים; 43,000 של לסכום

עד - סגנו או (נתב"ג) יחד עם חשב המשרד אגף מנהל .28
שקלים חדשים; 100,000 של לסכום

עד - סגנו או יחד עם חשב המשרד (גיור)  תחום מנהל .29
שקלים חדשים; 100,000 של לסכום

או המשרד חשב עם יחד חברתית) (קליטה תחום מנהל .30
שקלים חדשים; 100,000 של עד לסכום - סגנו

או סגנו המשרד חשב עם יחד יישומים פיתוח ראש תחום .31
חדשים;  150,000 שקלים של לסכום עד -

מיוחדים) ותפקידים העורף היערכות (צה"ל, תחום מנהל .32
 43,000 של לסכום  עד - סגנו או  המשרד חשב עם יחד 

חדשים; שקלים

גזבר המחוז או  סגנו חשב המשרד או עם מחוז יחד מנהל  .33
שקלים חדשים; 150,000 של לסכום עד -

או גזבר  סגנו או המשרד חשב עם יחד אזורית מנהל לשכה  .34
עם  או חדשים 43,000 שקלים של לסכום עד - המחוז

שקלים חדשים; 20,000 של לסכום - עד לשכתי גזבר

גזבר  או סגנו או עם חשב המשרד יחד (תעסוקה) ממונה  .35
עם  או חדשים, 43,000 שקלים של לסכום עד - המשרד

שקלים חדשים; 20,000 של לסכום - עד לשכתי גזבר

העלייה לקליטת במשרד משרה לנושאי ההרשאות
בטלות. - פורסמו עליהן שהודעות

(28 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ח
 (3—9 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

למועצה הישראלית חברים על מינוי  הודעה
לתרבות ואמנות

התשס"ג-2002 והאמנות, התרבות חוק לפי

2(א) לסעיפים בהתאם מינתה, הממשלה כי בזה, מודיעים
שר פי הצעת ועל התשס"ג-12002, והאמנות, התרבות לחוק ו–4

__________
.304 עמ' התשס"ד, ;64 עמ' התשס"ג, 1  ס"ח
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נוספים לחברים מטה הרשומים את והספורט, התרבות המדע
לאחר הומלצו החברים ואמנות, לתרבות הישראלית למועצה
ארגונים עם  היוועצות קיים והספורט התרבות המדע  ששר
ואמנות תרבות בתחומי ועוסקים אמנים יוצרים, המייצגים
שפורסמו כפי והאמנות, התרבות מתחומי ציבוריים גופים ועם

ברשומות.

;03429370 ששון קשת, ת"ז

;03515529 ת"ז עריידי, נעים פרופ'

;005332945 אורי לוי, ת"ז

;10392496 צביה כהן, ת"ז

;00475368 ת"ז בלוך, בנדור דניאל

;53373221 ת"ז אייכלר, ישראל

.051385276 ת"ז ענבל, לאה

(28 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ח
 (3-3383 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

הציבורית הרכב הוועדה בדבר הודעה
התשל"ג-1973 מפלגות, מימון חוק לפי

התשל"ג-11973, מימון מפלגות, לחוק 1א(א) לסעיף בהתאם
הסעיף הציבורית לפי הוועדה בהרכב שינוי על מודיעה בזה אני

ז"ל. לפיד2 מר יוסף במקום יכהן זוילי מר נסים האמור;

(16 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול ט"ז
 (3-66 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.114 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

.198 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

המייעצת לוועדה חבר מינוי
ושכרם), חשבון רואי הממשלתיות (מינוי החברות כללי לפי

התשנ"ד-1994

הממשלתיות החברות לכללי 2(ב)(4) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
הצעת רשות ועל פי התשנ"ד-11994, ושכרם), חשבון רואי (מינוי
דירקטוריון יו"ד סיסו, שמואל את ממנים אנו הממשלתיות, החברות
שתפקידה בוועדה, לחבר בע"מ, טכנולוגיה להעברת חברה האיגוד,
וביטול מינוי מינוי בדבר הממשלתיות החברות רשות להמליץ לפני
רואה של ובדבר קביעת שכרו חשבון לחברה ממשלתית, רואה של

ממשלתית. בחברה חשבון

כיושב ראש לסיום כהונתו עד או לארבע שנים תוקף המינוי
המוקדם. לפי ממשלתית, חברה של דירקטריון

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח
 (3-124 (חמ

              דניאל פרידמן       רוני בר–און
האוצר שר המשפטים       שר          __________

.590 עמ' התשנ"ד, 1  ק"ת

המייעצת לוועדה חבר מינוי
ושכרם), חשבון רואי הממשלתיות (מינוי החברות כללי לפי

התשנ"ד-1994

החברות לכללי  2(ב)(1) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
אנו התשנ"ד-11994, ושכרם), רואי חשבון (מינוי הממשלתיות
בוועדה ציבור, נציג לחבר, ביאליסטוק-כהן נתי את ממנים
בדבר הממשלתיות החברות רשות לפני להמליץ שתפקידה
ובדבר ממשלתית, חשבון לחברה של רואה מינוי וביטול מינוי

ממשלתית. בחברה חשבון רואה של שכרו קביעת

זה. מינוי חתימת מיום שנים לארבע המינוי תוקף

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח
 (3-124 (חמ

              דניאל פרידמן       רוני בר–און
האוצר שר המשפטים       שר          __________

.590 עמ' התשנ"ד, 1  ק"ת

המייעצת לוועדה חבר מינוי
ושכרם), חשבון רואי הממשלתיות (מינוי החברות כללי לפי

התשנ"ד-1994

החברות לכללי  2(ב)(1) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
אנו התשנ"ד-11994, ושכרם), רואי חשבון (מינוי הממשלתיות
ציבור, נציגת לחברה, עראף אמירה  הדין עורכת את ממנים
הממשלתיות החברות רשות לפני להמליץ שתפקידה בוועדה
ממשלתית, לחברה חשבון של רואה מינוי וביטול מינוי בדבר

ממשלתית. בחברה חשבון רואה של שכרו קביעת ובדבר

זה. מינוי חתימת מיום שנים לארבע המינוי תוקף

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח
 (3-124 (חמ

              דניאל פרידמן       רוני בר–און
האוצר שר המשפטים       שר          __________

.590 עמ' התשנ"ד, 1  ק"ת

מוסמכת רשות ראש יושב מינוי בדבר צו
התשי"א-1951 מלחמה, נכי העסקת תקנות לפי

מלחמה, נכי העסקת לתקנות 5(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
,053551172 ת"ז הלפרין, מנוחה את ממנה אני התשי"א-11951,
האמורות במחוז התקנות לעניין מוסמכת, רשות ליושבת ראש

רחובות.

זה. לפי יתוקן מוסמכות2 מינוי רשויות בדבר הצו

(25 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ה
 (3-42 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.1090 עמ' התשי"א, 1  ק"ת

.2396 עמ' התשנ"ב, 2  י"פ

תכניות שיקום להכנת מינוי ועדה
תכניות להכנת (ועדה האסיר לשיקום הרשות תקנות לפי

שיקום), התשמ"ז-1987

לשיקום  הרשות  לתקנות   2 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
אני התשמ"ז-11987, שיקום), תכניות להכנת (ועדה האסיר

__________
.738 עמ' התשמ"ז, 1  ק"ת
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תכניות  להכנת הוועדה לחברי  מטה  הרשומים את ממנה
מעשיהו: כלא שליד שיקום

הרשות  של מחוזי יועץ -  051338457 ת"ז ביאלר, גדעון
לשיקום האסיר;

הסוהר,  בתי שירות נציגת -  057236465 ת"ז כץ, פנינה
הסוהר; בתי נציב שקבע

הסוהר,  בתי שירות נציגת -  059194613 ת"ז גלבוע, קרן
הסוהר; בתי נציב שקבע

השירות  של מחוזית מפקחת - 022823926 ת"ז מאור, איילה
הרווחה; במשרד והמשפחה הפרט לרווחת

למבוגרים; מבחן קצינת - 054956321 ברכה וייס, ת"ז

ראש; היושב ציבור, נציג - 000778423 ת"ז הופמן, אברהם

השלטון  מרכז נציגת -  042371047 ת"ז גלנץ, יהודית
המקומי.

(23 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ג
 (3-1750 (חמ

הרצוג יצחק  
              שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

התשט"ו-1955 

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 

האמור: מטה לפקידי סעד לעניין החוק הרשומים

זהותהשם אזורמס'

תמר אילת038271037לב עיריית

צביה שבע025410705הלל באר עיריית

ג'ו יונה015287956מרדכי כפר מקומית מועצה

ענת שמש031526064יוספי בית עיריית

ויסאם מנדא033565847חוש כפר מקומית מועצה

עולא זנגריה034976951סלייח טובא מקומית מועצה

גן025084740ארוך אוחיון גלית עיריית רמת

תרצה הגלילית050407519שוקרון מקומית חצור מועצה

ג'נט רהט033459157הוזייל עיריית

גלי עיריית קרית ביאליק037509825קרקה

תל–אביב-יפו050028927חקמן בלהה עיריית

גליל עליון055587455ברדוש כרמלה מועצה איזורית

אומיימה עדוי בית זרזיר037382272יחיא מועצה מקומית

דורית אורנית023090541גנוז מקומית מועצה

אסתי השרון033212432להב הוד עיריית

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

סעד פקידי 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
את משנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
החוק האמור לעניין הסעד הרשומות מטה פקידות מינוין של

כך ש:   

"קרן  יבוא גורביץ" "קרן במקום - 031958424 ת"ז גורביץ, קרן
גרבר".

"נעמי  יבוא כהן" "נעמי במקום -  039283486 ת"ז כהן,  נעמי 
חדד".

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.3921 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

.4289 עמ' התשס"ח, 3  י"פ

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

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את מבטל אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
סעד לפקידת ,2057740441 ת"ז שחר-דייטש, איילת של מינויה

האמור. החוק לפי

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.563 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,068917111 ת"ז ברוטמן, גבריאלה את ממנה אני התש"ך-11960,
החוק לעניין שמואל גבעת המקומית במועצה סעד לפקידת

האמור.

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד פקידת  של מינויה את משנה אני  התש"ך-11960,

החוק האמור: לעניין הרשומה מטה

__________
.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח
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בני המקומית "המועצה במקום ,2058105842 ריין, ת"ז מיכל ואן
ציונה". יבוא "עיריית נס עייש"

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
              שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
.4187 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

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

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התשכ"ו-11966,

האמור: החוק לעניין

ירושלים; עיריית - 027700889 ת"ז זהבי, הדס

מאהל; עין מקומית מועצה - 026251082 לואי חביב-אללה, ת"ז

נתניה. עיריית - 055597652 ת"ז לזימי, אריאלה

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—1769 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.56 עמ' התשכ"ו, 1  ס"ח

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

במפגרים), (טיפול הסעד לחוק 21(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
,025410705 ת"ז הלל, צביה את ממנה אני התשכ"ט-11969,

החוק האמור. בעיריית באר שבע לעניין לפקידת סעד

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—228 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.132 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

ערר חברים בוועדות 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,
החוק לפי ערר בוועדות לחברים מטה הרשומים את ממנה אני

האמור:

מחוז ירושלים - 000263657 סוציאלית, ת"ז עובדת אורה סיסם,

והמרכז אביב תל מחוז - 005806294 ת"ז ציבור, נציגת צפריר, רות

והצפון חיפה מחוז - 033927815 ת"ז ציבור, נציגת רואש, קרן

חתימתו. מיום שנים שלוש למשך יהיה המינוי תוקף

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—1082 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.103 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

תסקירים לעריכת ציבור עובדת מינוי
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי סדר הדין לחוק 187(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
הציבור את עובדת ממנה אני התשמ"ב-11982, משולב], [נוסח
תסקירים לערוך ,023054372 ת"ז אלברטון, נחליאל  שלומית

לעניין הסעיף האמור.

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'
 (3—2759 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.152 עמ' התשנ"ה, ;43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

מפקחים הסמכת
הים, התשנ"ז-1997 בחוף ברכב נהיגה חוק איסור לפי

ברכב נהיגה איסור לחוק 4(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
פקחי  מסמיך את אני - החוק), התשנ"ז-11997 (להלן הים, בחוף
להלן המפורטים  הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות 

החוק: לעניין למפקחים

זהותהשם תעודת

028509370ליעד לינג

צייגר 033305079יניב

מילר 033195363איל

הרשקוביץ 031761323יעל

036165983אמיר שפיר

מראענר 034832709פארס

קייזר 037385804אורי

קופר 024438517צחי

ולנסי 024595860און

לבבי 033775446חנן

כהן 024038994ליאור

בירמן 033008046זיו

ארמה 058504440שלומי

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
הלאומיים. והגנים הטבע לשמירת ברשות בתפקידם

(21 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"א
 (3—2800 (חמ

עזרא גדעון  
__________      השר להגנת הסביבה

.84 עמ' התשנ"ז, 1  ס"ח

מחירים על מפקח מינוי
מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 על מחירי חוק הפיקוח לפי

מחירי על הפיקוח לחוק 2(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
יהושוע, את נחום ממנה אני התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח
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להגנת הסביבה במשרד המחירים למפקח על ,031813771 ת"ז
הסביבה. להגנת במשרד בתפקידו משמש הוא עוד כל

בטל. - קדמי2 ניר של מינויו

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג
 (3—2715 (חמ

עזרא גדעון  
__________      השר להגנת הסביבה

.1126 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

מתן תעודה למוסד להשכלה גבוהה הודעה על
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 לפי

גבוהה,  להשכלה המועצה לחוק  13 לסעיף בהתאם
המדינה נשיא מקום  שממלאת מודיעה  אני התשי"ח-11958,
תעודה ,(2004 בדצמבר   12) התשס"ה בכסלו כ"ט ביום נתנה
להכשרת סכנין  למכללת  גבוהה  להשכלה  כמוסד  הכרה  על
"אמונה", למכללת אשקלון, האקדמית למכללה הוראה, עובדי
לעיצוב ויצ"ו למכללת בירושלים, להנדסה האקדמית למכללה
ולספורט לתיירות לחינוך האקדמית ולמכללה מורים והכשרת

"אוהלו".

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—1005 (חמ

יולי תמיר  
__________           שרת החינוך

.191 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

מתן תעודה למוסד להשכלה גבוהה הודעה על
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 לפי

גבוהה,  להשכלה המועצה לחוק  13 לסעיף בהתאם
המדינה נשיא מקום  שממלאת מודיעה  אני התשי"ח-11958,
על תעודה (2006 ביולי   11) התשס"ו בתמוז ט"ו ביום נתנה

לנדר. למכון להשכלה גבוהה כמוסד הכרה

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—1005 (חמ

יולי תמיר  
__________           שרת החינוך

.191 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

האחת עשרה המועצה חברי מינוי על הודעה
גבוהה להשכלה

חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 לפי

בהתאם המדינה, נשיא מקום  ממלאת  כי מודיעה אני
ועל התשי"ח-11958, גבוהה, להשכלה המועצה לחוק 2 לסעיף
ביום מינתה האמור, לחוק 4א סעיף לפי הממשלה הצעת פי
חברים להלן המנוים את ,(2007 במרס   8) התשס"ז באדר  י"ח

במועצה להשכלה גבוהה:

פרופ' שמעון אולמן

אלכסנדר תמר פרופ'

פרופ' תמר אריאב

מרום רות בייט פרופ'

איתי ברדה

__________
.320 עמ' התשס"ז, ;191 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

ברק-ארז דפנה פרופ'

גושן זוהר פרופ'

גל–נור יצחק פרופ'

גרוסמן שלמה פרופ'

טרזי עזרי פרופ'

פרופ' בתיה לאופר

נבו ברוך פרופ'

ניצן מאיר פרופ'

עזייזה פייסל ד"ר

פארס פואד ד"ר

פרופ' נחום פינגר

קירש אורי פרופ'

פרופ' פנינה קליין

קלכהיים חיה פרופ'

שונשיין איתי

זאב שור

שי אהרון פרופ'

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—770 (חמ

יולי תמיר  
           שרת החינוך

מינוי כתב
1940 העם, בריאות פקודת לפי

בריאות לפקודת 35(ד) סעיף סמכותי לפי ממנה, בתוקף אני
פיקוח מפקחים לעניין להיות המפורטים להלן את ,11940 העם,

בסמים: במשתמשים לטיפול רפואיים מוסדות על

ארצי) (מפקח המחוזות בכל - 304499031 ת"ז מרגוליס, אנטולי ד"ר

אביב תל במחוז - 304537285 ת"ז חלד, לודמילה ד"ר

והצפון חיפה במחוזות - 303756480 ת"ז קמינסקי, דוד ד"ר

הדרום במחוז - 306152281 ת"ז רפפורט, מרינה ד"ר

והמרכז ירושלים במחוזות - 308841048 ת"ז קרגיצ'ב, לאוניד ד"ר

(21 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"א
 (3—613 (חמ

יעקב בן יזרי  
__________           שר הבריאות

.191 עמ' ,1 תוס' ,1940 1  ע"ר

נכי חברה למועצה הארצית לשיקום  מינוי
בקהילה נפש

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

נפש נכי  שיקום לחוק 4(9)(ד)  סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הארצית במועצה לחברה ממנה אני התש"ס-12000, בקהילה,
עובדת ,065118721 ת"ז שקד, לאה את בקהילה נפש נכי לשיקום
עירית לבנה2. של במקומה החינוך שרת לנציגת משרד החינוך,

(21 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"א
 (3—3105 (חמ

יעקב בן יזרי  
__________           שר הבריאות

.231 עמ' התש"ס, 1  ס"ח

.2361 עמ' התשס"ו, 2  י"פ
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ערר לוועדת מינוי
בירור קבילות שוטרים משמעתי, חוק המשטרה (דין לפי

והוראות שונות), התשס"ו-2006

לחוק 102ה(א) סעיף לפי סמכותי בתוקף ממנה אני
והוראות שוטרים קבילות בירור משמעתי, (דין המשטרה
ובעלי  האנשים  את החוק), - (להלן  התשס"ו-12006  שונות), 
החלטת על ערר ועדת לחברי להלן, המפורטים התפקידים

לחוק: 102ד סעיף סגנו לפי מחוז או מפקד

יושב ראש - ישראל במשטרת מבצעים ראש אגף

חבר - אקסלרד אשר עו"ד

חבר - רומנו חיים

(28 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ח
 (3—3600 (חמ

דיכטר אבי  
__________     השר לביטחון הפנים

.130 עמ' התשס"ח, ;130 עמ' התשס"ו, 1  ס"ח

סכומים תיאום בדבר הודעה
התשכ"ו-1965 המכס, תקנות לפי

התשכ"ו- המכס, לתקנות 41(ב) בתקנה לאמור בהתאם
תואמו, ג' בטור להלן המפורטים הסכומים כי מודיע אני ,11965
כמפורט (1 בנובמבר 2008), התשס"ט ג' בחשוון ביום החל והם

ד': בטור לצדם

א' טור

התקנה

ב' טור

השירות פרטי

ג' טור
הקיים הסכום

בשקלים
חדשים

ד' טור
הסכום

המתואם
חדשים בשקלים

חידוש16(א)(2) בעד
למחסן רישיון

3,748  3,955

חידוש16(ב)(2) בעד
רישיון למחסן
רכב לתצוגת

9871,042

(28 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ט
 (3—1464 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    __________

.340 התשס"ח י"פ ;376 עמ' התשמ"ח, ;274 עמ' התשכ"ו, 1  ק"ת

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

[נוסח  הרוקחים לפקודת  46 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הבריאות משרד עובד את מסמיך אני התשמ"א-11981, חדש],
האמור. הסעיף לפי בסמכויות ,13832118 ת"ז מכטינגר, מתיאס

במשרד הבריאות. עובד המוסמך עוד כל זו תקפה הסמכה

(5 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ו'
 (3—1655 (חמ

ישראלי אבי  
הכללי של משרד הבריאות המנהל    __________

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

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

בא   2008 מספטמבר וייצור, תפקוד דרישות, בטון: -  118 ת"י
118 מדצמבר 1986 וגיליון  ת"י הישראליים התקנים במקום
התיקון  1992 ות"י 601 מנובמבר 1984 וגיליונות התיקון מיולי
ותיקון   2002 ומאפריל   1991 מיוני   1990 ממרס   1989 מיוני

;1992 מיולי הטעות

לניסויים משחק ערכות צעצועים: בטיחות -  4 חלק   562 ת"י
בא   2008 מספטמבר בהם, הקשורות ולפעילויות כימיים

;1994 מדצמבר המהדורה במקום

סמלים, באמצעות טיפול הוראות סימון - טקסטיל -  572 ת"י
מספטמבר 2000; המהדורה במקום 2008 בא מספטמבר

למוסדות חינוך: וכיסאות שולחנות ריהוט - 709 חלק 1 - ת"י
המהדורה  במקום 2008 בא מספטמבר פונקציונליות, מידות

;2005 מדצמבר

למוסדות חינוך: וכיסאות שולחנות ריהוט - 709 חלק 2 - ת"י
במקום  2008 בא מספטמבר בדיקה, ושיטות בטיחות דרישות

;2003 מיוני המהדורה

למתח ואבזריהם משוחל בידוד בעלי כוח כבלי -  1516 ת"י
:(Um = (36 ק"ו ק"ו 30 עד (Um = (1.2 ק"ו ק"ו מ–1 נקוב
ק"ו מ–6 נקוב למתח כבלים  לאבזרי בדיקה   דרישות
 2008 מספטמבר ,(Um = (36 ק"ו ק"ו 30 עד (Um = (7.2 ק"ו

;2005 מיולי המהדורה במקום בא

תוכנה חיי מחזור של תהליכים תוכנה: - הנדסת  14764 ת"י
;2008 מספטמבר תחזוקה, -

בדיקה, לילדים: שיטות גבוהים  כיסאות  -  2 חלק   14988 ת"י
ת"י 1271 חלק 15.2 מספטמבר  במקום 2008 בא מספטמבר

מיולי 2000; התיקון 1994 וגיליון

המתכווצים יצוקים  אבזרים  של  צורות -  2 חלק   62329 ת"י
.2008 מספטמבר בדיקה, שיטות בחום:

(29 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ט
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
מכון של הכללי המנהל

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

בתקן בדבר שינוי הודעה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

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

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

גיליון בנייה, במוצרי רדיואקטיביים יסודות תכולות - 5098 ת"י
1 מספטמבר 2008 למהדורה מפברואר 2007; מס' תיקון

1 מספטמבר  מס' תיקון גיליון גז, לחלוקת מערכת 5664 חלק 1 - ת"י
2008 למהדורה מפברואר 2008.

(29 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ט
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
מכון של הכללי המנהל

הישראלי התקנים                   __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח
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דין בית אב מינוי
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

התשט"ו- הדיינים, לחוק 8(ד) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורי הדין הרבני דיין בית יצחק גמזו, את הרב ממנה אני ,11955
א' מיום בחיפה, האזורי הדין הרבני בבית דין בית לאב בחיפה,

שנים. ארבע של לתקופה (1 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
 (3—403 (חמ

                                                  שלמה משה עמאר
             הראשון לציון הרב הראשי לישראל

נשיא בית הדין הרבני הגדול     __________
.329 עמ' התשס"ד, ;68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

החלטת הפרטה לגביה שניתנה חברה הודעה על
הממשלתיות, התשל"ה-1975 חוק החברות לפי

לחוק ו–59ב(ז) 58(א)(7) סעיפים לפי הודעה בזאת ניתנת
החלטת קבלת  בדבר  התשל"ה-11975, הממשלתיות, החברות
ל' מיום בישיבתה הפרטה, לענייני השרים ועדת בידי הפרטה
חברה - אגרקסקו חברת לגבי (31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב

ליצוא חקלאי בע"מ.

(28 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ח
 (3—2893 (חמ

מאיר שמרה  
מנהל יחידת ההפרטה      __________

.162 עמ' התשנ"ג, ;132 עמ' התשל"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ט-1969

/7443 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
הוצג היום, אביב, נפת תל ,(6940 שומה מגוש (חלק תל–אביב-יפו
הסדר  אזור המקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון 30 ימים, למשך
תל הממשלה, קרית ,7 קומה ,125 בגין מנחם דרך תל–אביב-יפו,
על הממונה ובלשכת הנכסים אגף תל–אביב-יפו, בעיריית אביב,

אביב. תל הממשלה, קרית אביב, תל מחוז

(25 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ה
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
אזור הסדר תל–אביב-יפו   

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מק/9687א".

גבעת שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות  ,X  633.150 קואורדינטות ,8 קוטלר רח' שאול,

בשלמותה. חלקה 75 30094 מוסדר, גוש ;Y 218.475

2 מיוחד לאזור  מגורים מאזור ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת
בזכויות שינוי מאושרים ללא בניין שינוי בקווי ב) ג; מגורים
תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ג) בשטח; מאושרות בניה
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ד) כאמור; הבניה,

להריסה. מרפסות בגין הוראות קביעת ה) בשטח; בניה היתר

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

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

לתכנית שינוי מק/11468", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
2704א.

שייח  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
-222.375 אורך קואורדינטות שבין השטח ,28 אצ"ל רח' ג'ראח,
,30000 גוש 222.425 לבין קואורדינטות רוחב 634.300-634.225;

.28 ח"ח ,04/603 מס' תצ"ר לפי ,4 ארעית חלקה

שינוי  ללא מאושרים בניין בקווי שינוי א) התכנית: מטרת  
היתר למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ב) בניה; בזכויות

בשטח. בניה

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.488 עמ' התשס"ז, ,5594

מק/12642". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,219/625-219/500 X קואורדינטות ;5 שמעוני רח' שמואל,

630/475-630/450 Y קואורדינטות

ב;  מגורים 1 למגורים ייעוד מאזור שינוי התכנית: א) מטרת   
לשם ו–א, קרקע בקומות  בניה בינוי לתוספות קביעת ב)
לנספח בהתאם בהן,  הקיימות הדיור יחידות  הרחבת
עולה לא דיור יחידת  כל שטח כי בזה מודגש  הבינוי,
בשטח;  לקיים בהתאם בניין קווי שינוי ג) מ"ר;  120 על
מ"ר  ל–1,154.07  וקביעתם  בשטח הבניה שטחי ד) הגדלת
שירות);  שטחי ו–202 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 952 (מתוכם
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ה)
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ו)

בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3260 עמ' התשס"ח, ,5813
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המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה הראל ולבניה
הל/מק/482א", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים

מי/במ/113א. לתכנית כפיפות מי/במ/113א, לתכנית שינוי

 5 התות רח' גוש, אבו  ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.34 ח"ח ,29521 גוש -

ודרכים. תנועה הסדרי שינוי התכנית: מטרת

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

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' מבשרת, ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה  לתכנון
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .02-5333125
ירושלים, ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה

.02-6290222 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תא/מק/ מס'  "תכנית הפקדת בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,

צדיים. בניין קווי שינוי ברוריה, מתחם ,"3804

שכ' תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 355. גוש 7110 מוסדר, - 151 אלון יצחק, רח' יגאל נחלת

עיריית בבעלות ציבור למבני שטח בייעוד במגרש מדובר
האיילון, נתיבי בכביש ממערב גובל המגרש תל–אביב-יפו.
גובלות בחלקות ומדרום מצפון  אלון,  יגאל ברח' ממזרח
מעל  וחצי בן קומה עילי ב–1998 חניון המגרש נבנה בנויות. על

הקרקע.

בקומות על–קרקעיות, לחניה שימוש התכנית: אישור מטרת
בניין קווי שינוי ידי  על הקיים, למבנה הבניין  קווי התאמת
אפשרות מתן הקיים, למבנה התכסית שטח הגדלת צדיים,

הקיים. המבנה גג על חניה

תשלום, ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי מעוניין כל
בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל במשרדי
מעוניין כל לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל בבניין או בקרקע,

100 לחוק,  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, שינוי ידי על
להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך רשאי

המקומית האמורה. הוועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

ציבור. במבני חינוך ובמוסדות גדרות - "3647

תל– תכנון מרחב ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
אביב-יפו.

גדרות גובה בדבר בניה הוראות קביעת התכנית: מטרת
ציבור. למבני המיועדים במגרשים

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2642 עמ' התשס"ז, ,5661

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי מס' קא/מק/166", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה אונו

קא/מק/122. תממ/341, תממ/200ב, מיתאר לתכניות

 5 ,3 קפלן רח' , אונו בתכנית ומקומם: קרית הכלולים השטחים
.120 ,103 חלקות ,6495 גוש -

ידי: על במגרש הבניה חריגות הסדרת התכנית:  מטרת
בתשריט; כמסומן  בלבד ופרגולות לסככות בניין קו שינוי   א)
של בהיקף מהמרתף שירות שטחי להעברת אפשרות מתן  ב)
בינוי  הוראות קביעת ג) בלבד; חניה סככת בעבור מ"ר  17

בזכויות הבניה. שינוי אין ד) לסככות ופרגולות;

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 למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
טל' אונו, קרית סוקולוב 13, רח' ולבניה אונו, לתכנון  המקומית

.03-5311245

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

מסתמכת. היא שעליהן
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מרחב תכנון מקומי אונו

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

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

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/180", מס' מיתאר "תכנית (1)
תממ/156.

ההגנה 18  רח' אז"ר, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.133 חלקה ,6178 גוש -

במגרש. הבניה חריגות כל הסדרת א) התכנית: מטרת  
או מחדש, ובניה הריסה או  חדשה בניה של במקרה
של במקרה תממ/156. לפי יהיו הבניין קווי שימוש, שינוי
הקבועים הבניין בקווי תיבנה הבניה תוספת בניה,  תוספת

מ–2 יח"ד  במגרש הדיור יחידות מספר הגדלת ב)  בתממ/156;
לבניה;  המותר הכולל של 6% בשטח ג) תוספת ל–3 יח"ד;
הדיור, יחידות בין שטח עיקרי להעברת אפשרות מתן ד)
ה) שינוי שינוי; ללא יישאר העיקרי השטח כל ובתנאי שסך
שטחי תוספת ו) בתשריט;  כמסומן קיים למבנה  בניין קו
ממ"ד לפי  15 מ"ר למחסן, הנוספת: הדיור ליחידת שירות
כקבוע המותרות  הבניה זכויות  על  נוסף הג"א, דרישות 

מתן אפשרות לבניית פרגולות. ז) תממ/156; בתקנון

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3461 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 30.5.2008 ובילקוט

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/187", מס' מיתאר "תכנית (2)
תממ/156.

השומר 7  רח' אז"ר, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.264 חלקה ,6177 גוש -

מזרח;  צפון לכיוון בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת   
שטחי על שאינו עולה בשטח מחסן אפשרות לבניית מתן ב)
;0 ובקו בניין אחורי תממ/156, בתכנית המותרים השירות
צדדי בניין קו על לרכב חניה סככת לבניית אפשרות מתן ג)

מ"ר. ועד 30 המותרים הבניה שטחי חשבון 0 על

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3262 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 18.4.2008 ובילקוט

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/197", מס'  מיתאר "תכנית   (3)
תממ/243.

גוש 6494, - אונו קריית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.417 ,307 ,302 ,299 ,277 ח"ח ,275 ,274 חלקות

בתשריט. כמסומן בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4121 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5835, 20.6.2008 ובילקוט

המקומית האמורות נמצאות במשרדי הוועדה התכניות
טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה  לתכנון
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ,03-5311245 
וכל ,03-7632573 טל' אביב,  תל  ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גבעתיים  ולבניה
שינוי גב/מק/538", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
כפיפות לתכניות גב/מק/2002, גב/99, גב/53, מיתאר לתכניות

גב/מק/258/ו. גב/99/א, גב/99/ב, גב/385,

,6156 גוש ומקומם: גבעתיים - השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 610 חלקה

מ–5 קומות  לבניין מספר קומות א) שינוי התכנית: מטרת
מתחת  קומות  6 וקביעת  הקובעת הכניסה מעל קומות ל–25 
לפי מרתף קומות גובה הגבלת ביטול ב) הקובעת; לכניסה
בניין קו קביעת ג) גב/מק/2002; לתכנית ו–6.2.1.8 6.2.1.7 סעיפים
שטח  ביטול מגבלת ד) המזרחי; בצד לקומות תת–קרקעיות 0 מ'
לכניסה הקובעת  מעל קומה גובה שינוי 40% לקומה; ה) לבניה
של  מרבי  גובה מפלס קביעת ו) לתקרה; מרצפה מ'   ל–3.5 
 42 סעיף  לפי הגובה הגבלות ביטול ז) הים; פני מעל מ'  146
השירות שטחי הוספת את קובעת זו תכנית ח) גב/53; לתכנית

ובהיתרים). בתכניות בניה ואחוזי שטחים (חישוב

מעל  146 מ' מרבי יהיה גובה א) התכנית: עיקרי הוראות
אנטנות הוספת  ב) הגג; על טכניים מיתקנים כולל הים  פני
התעופה; שדות רשות אישור קבלת לאחר תותר  תקשורת

כל  סך ד) 25 קומות; הקובעת - הכניסה מעל הקומות כל ג) סך
נספח הבינוי  6 קומות. ה) - הקובעת לכניסה מתחת הקומות
יהיו המותרים  השימושים  ו) מרביים. גבהים לגבי  רק מחייב 
גובה ז)  5ב; בסעיף גב/99/ב בתכנית המופיעים השימושים

מ'. 6 יהיה הכניסה קומת

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

.67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

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

גב/170. מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/534",

 20 לכיש רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 644 חלקה ,6154 גוש -

קביעת ב) קיים; לבניין  בניין קווי שינוי א)  התכנית: מטרת
כדלקמן: בניין קווי שינוי ג) ממ"דים; להוספת חדשים בניין קווי
במקום 5 מ',  - 4 מ' צפוני קדמי במקום 5 מ', 3 מ' - דרומי קדמי
מ',   3  - מזרחי דרום  צדי  מ',  3 במקום  מ'  2 - מערבי דרום  צדי
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 - מערבי צפון אחורי - 5 מ', מזרחי צפון אחורי 3 מ', - צפוני  צדי
אם ייהרס הבניין,  התכנית. הכל בהתאם לתשריט במקום 5 מ', 3 מ'

הקיים. למצב בהתאם הבניין קווי יהיו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3064 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 15.5.2008 ובילקוט

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

לקהל.
שחר בן ראובן  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה גבעתיים

חולון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
לתכניות שינוי מס' ח-מק/400/ה", מיתאר "תכנית חולון מופקדת
ח-מק/ ח/400/א, ח/400, ח/146/א, ח/15/1, ח/8/1, ח/1,  מיתאר
לתמא38, בכפיפות ח/23/1 ח-מק/400ד,  ח-מק/400ב, 400/ג,

תמא/23/א. תמא34/ב/4, תמא34, תמא1/38/א, תמא2/4,

גבולות חולון; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
רח' המשך - במערב שלמה, מפרץ רח' - בצפון התכנית:
- ירושלים במזרח - שד' לאשדוד, בדרום - דרך שרת,  משה
,19 ח"ח ,80-70 ,56-49 ,39-37 ,33-31 ,22-20 חלקות ,6736 גוש
,6755 גוש ;123 ,103 ,101-99 ,90 ,81 ,69 ,68 ,58 ,57 ,48 ,36 ,30
ח"ח ,7342 גוש ;1 ח"ח ,6764 גוש ;5 ח"ח ,6763 גוש ;286 ח"ח

.107

סמוכים מגרשים שלושה פריסת שינוי א. התכנית: מטרת
ייעודי של הכולל השטח בגודל שינוי ללא עירונית בבעלות
שינוי ואופי ניצולם. ב. המגרשים את צורת כדי לשפר הקרקע
וחלוקה באמצעות איחוד בגודל, שינוי המגרשים ללא פריסת

בהסכמת בעלים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
חולון, ,9 קומה ,58 ויצמן רח'  העיריה, בניין חולון,  ולבניה 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-5027485 טל'
,125 בגין מנחם רח' אביב,  תל מחוז ולבניה לתכנון   המחוזית

.03-7632588 טל' ,67012 אביב תל

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

מסתמכת. היא שעליהן

חולון מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
ח/1/2/152, ח-1/152, מיתאר  לתכניות  שינוי  ח-מק/99",  מס'

תמא/2/4. תמא34/ב/4, ח-4/1א, ח-15/1, ח-4/1,

חולון, התעשיה אזור  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,10-5 חלקות ,6805 גוש - והכישור האורגים המרכבה, הרחובות

.14 ח"ח ,6806 גוש ;31 ח"ח

בהסכמת מחדש וחלוקה  איחוד א) התכנית:  מטרת
שינוי ד) קווי בניין; שינוי השטחים; ג) שינוי חלוקת ב) הבעלים;

מרתף. בניין וגובה גובה בניה של הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3687 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 21.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
חולון, ,3 קומה ,58 רח' ויצמן העיריה, בניין חולון,  לתכנון ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,03-5027222 טל'
,03-7632588 טל' ,67012 אביב תל ,125 בגין מנחם רח' אביב, תל מחוז
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל

לקהל. פתוחים
מוטי ששון  

המקומית הוועדה ראש יושב
חולון ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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

כל תיקוניה. על רג/340/ג לתכנית שינוי ג/33",

שטח כל גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מגורים מלבד אזורי אזורי המגורים, בכל רמת גן, העיר מרחב
רמת  העיר של שיפוטה שבתחום קרקע) (צמודי א' וא1 למיניהן

רמת גן. העיר של שיפוטה תחום כל התכנית: גן; גבולות

הקדמי במרווח הבניין הבלטת התרת התכנית: מטרת
המגורים  אזורי בכל הכניסה, קומת מעל 1.40 מ' עד והאחורי

קרקע). צמודי למיניהן א1 מגורים א', (למעט אזורי

(למעט המגורים אזורי בכל  א) התכנית:  הוראות עיקרי
ניתן  היה אשר קרקע), צמודי למיניהן וא1  א' מגורים  אזורי 
עד והאחורי הקדמי במרווח הבניין הבלטת בהם  לאשר
תיקוניה,  כל תכנית רג/340 על לפי הכניסה קומת מ' מעל 1.40
מ',   1.40 עד ואחורי קדמי  בניין בקו  הבניין הבלטת  תותר
רשאית הוועדה לעיל, למרות האמור  ב)  הכניסה; קומת מעל
עד והאחורי הקדמי במרווח הבניין הבלטת את לאשר  לא
על  שיירשמו  תכנוניים מטעמים  הכניסה,  קומת מעל מ'   1.40
או אחורי של קדמי בניין קו של במקרה ג) ידי מהנדס העיר;
הבניין  קו העיר להקטנת מהנדס יידרש אישור פחות או 2 מ'
קווי  בתחום ייבנו והעמודים המפולשת הקומה ד) ב–1.40 מ';
מ',  ב–1.40  ההבלטה אפשרות מימוש  של במקרה  ה) הבניין;
מרפסות, זה (בכלל כלשהי נוספת הבלטה תותר לא כאמור,
זו תכנית הוראות ו) הנ"ל; להבלטה מעבר וכדומה), קרניזים,
תמא3, לפי בניה מגבלות בו  חלות אשר  בתחום תחולנה  לא
מאפשרות אינן אלו שמגבלות ככל תמא23א, ו/או תמא23 ו/או
כתכנית בתכנית זו יראו זו ולא בתכנית בהתאם לקבוע בניה
לסטיה אלו,  תכניות הוראות  לפי כנדרש  אישור שקיבלה 

בהן. מהקבוע

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

אביב. תל

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

מסתמכת. היא שעליהן
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חיפה ולבניה
בינוי חפ/מק/579ד", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה
חפ/579, לתכניות שינוי ,26 פלמ"ח רח' 95 בגוש 11191, בחלקה
חפ/229י, חפ/229ה, חפ/718א, לתכניות כפיפות חפ/579א,
חפ/מק/1400/יב/1, חפ/מק/1400תט, חפ/1400יב, חפ/229/י/1,
חפ/מק/1400פמ, חפ/מק/1400יב/4, חפ/מק/229י/2, חפ/1400גב,

תמא38. תמא15,

רח' הישנה, רוממה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.152 ,144 ח"ח ,95 חלקה גוש 11191, - 26 הפלמ"ח

הוראות וקביעת בחלקה בניה הסדרת התכנית: מטרת
קו שינוי א) ידי: על הקיים, לבניין בצמוד חדש בניין להקמת
זכויות ניצול הקיימת ולאפשר את הבניה להסדיר כדי הבניין
ההקלות במסגרת בניה שטח תוספת ב) המאושרות; הפניה
מגורים  קומות  2 של תוספת ג) הבניה; בזכויות האפשריות
בקומת שימוש ד) האפשריות; ההקלות במסגרת המותר מעל

- מגורים. עיקריות למטרות בבניין העמודים המותרת

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

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
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

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חפ/מק/ מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכניות שינוי הימים, ששת ברח' בניין קו שינוי 1499ו",

חפ/1499ב, חפ/1499, לתכניות כפיפות חפ/מק/1499ה, חפ/62ב,
חפ/מק/1400/ חפ/מק/1400גב, חפ/מק/1400יב/1, חפ/1400יב,
חפ/ חפ/229, חפ/מק/1400פמ, חפ/1853, חפ/מק/1400יב/4, תט,

חפ/29ה. חפ/מק/229י/2, חפ/1229י/1, 229י,

ששת רח' קרית חיים, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.5 חלקה גוש 11563, - 26 הימים

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3464 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 7.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון
שד' מחוז חיפה, ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה וכן
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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 והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חדרה ולבניה
שינוי חד/מק/248יג", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה

חד/248. לתכנית

,10014 גוש חדרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.28 ח"ח

ל–1 מ'  מ' מ–4 (צפוני) צדי בניין לקו הקלה התכנית: מטרת
למבנה (צפוני) צדי בקו שינוי ב) קיים; משרדים מבנה בעבור

קיים.

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
.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
אביטן חיים  

המקומית הוועדה ראש יושב  
חדרה ולבניה לתכנון

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
בניין קו שינוי מכ/311א, לתכנית  שינוי מק/מכ/311ב",  מס'

מגורים. לתוספת אחורי
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9א הוורדים רח' נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.8 ממגרש חלק ;13 חלקה ,11252 גוש -

אישור שיתאפשר באופן בניה קו שינוי התכנית: מטרת
מסומנת שאינה  תוספת  ,A למבנה  מ"ר כ–7.2  של לתוספת

מכ/311. התב"ע בתשריט

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.919 עמ' ,13.12.2007 בתאריך ,5749

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הוועדה במשרדי וכן הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון
בה בימים לעיין רשאי וכל מעוניין חיפה, מחוז לתכנון ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב  

הכרמל מורדות ולבניה לתכנון

עירון 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,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עירון ובמשרדי ולבניה

תכניות אלה: חיפה מופקדות

ענ/211. ען/124, לתכניות שינוי מק/ען/996", מס' "תכנית (1)

גוש 12174, - ערערה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.2 חלקה

לקרקע  בעלים בהסכמת חדשה  חלוקה  התכנית: מטרת  
התכנית. בתחום הנכללת

לתכנית ג/569א. מק/ען/1050", שינוי מס' "תכנית (2)

גוש  - קרע כפר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.42 ,41 ,39 ,38 חלקות ,12124

בעלים  הסכמת בלא חדשה  חלוקה א)  התכנית: מטרת  
בניין. בקו שינוי ב) התכנית; בתחום הנכללות לקרקעות

לתכנית ג/569א. מק/ען/1082", שינוי מס' "תכנית (3)

שטח  גוש: - כפר קרע ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.100 חלקה צפוף, בנוי

תוספת  ב) מינימלי; מגרש גודל שינוי א) התכנית: מטרת  
בינוי. הוראות שינוי ג) שירות; לשטחי בניה אחוזי

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
.04-6351789 טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות 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

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 שומרון ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז חיפה

ש/במ/ לתכנית שינוי ש/מק/522/ט", מס' מפורטת "תכנית (1)
.522

גוש 10201, - בנימינה בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.550 ,511 ,510 ,508 ,61 ח"ח ,10215 גוש ;134 ,133 ,131 ח"ח

דרך. הרחבת התכנית: מטרת

לתכניות שינוי ש/מק/1122/ג", מס' מפורטת "תכנית (2)
ש/23/א. ש/1122/א,

לפי המסומן  בנימינה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בתשריט.

ועיצוב  בינוי בדבר  הוראות שינוי א) התכנית:  מטרת  
היתרים למתן ותנאים הוראות קביעת ב) ארכיטקטוני;

זו. תכנית בתחומי

ש/1, לתכנית  שינוי ש/מק/1350",  מס' מפורטת "תכנית (3)
ש/156, ש/1123/א, ש/209, הסבה ג/343, לתכניות כפיפות
ש/מק/950, ש/מק/383/א, ש/383, ש/298, ש/209, ש/204,

ש/מק/961/ב. ש/מק/950/א,

הנדיב 30  רח' פרדס חנה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 340 חלקה ,10105 גוש -

בעלים;  בהסכמת חדשה חלוקה א) התכנית: מטרת   
שינוי ד) מינימלית; חזית הקטנת גודל ג) בניין; קווי שינוי ב)
גודל הקטנת  ה)  הבניה; באחוזי  שינוי  ללא שטחים  חלוקת 
הבניה  בשטחי   6% עד תוספת ז) יח"ד; תוספת ו) מגרש;

העיקריים.

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

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ש/מק/1137", מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

ש/מק/1149. ש/76, ש/422, ש/347, לתכניות שינוי

,11309 גוש יעקב - זכרון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12-6 ח"ח

אהרון, דרך לספורטן, גישה כביש הרחבת התכנית: מטרת
זכרון יעקב.
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ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1275 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5254, 7.11.2003 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי יעקב, זכרון ,52 המייסדים רח' ולבניה שומרון,  לתכנון
15/ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-8616252 טל' חיפה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קירמאיר מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב  

שומרון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שינוי הר/מק/9/א", מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,

הר/מק/1/1001. הר/1002, הר/בת/9, לתכניות

נווה שכ' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.277 חלקה גוש 6574, - 6 נאמן, רח' החרש

פתוח פרטי שטח של גאומטרי שינוי א) התכנית: מטרת
קומה תוספת ב) בשטחו; שינוי ללא לציבור, הנאה זיקת עם
שחתך המגדל  כך המאושרת, ל–14 קומות בתכנית מעבר אחת
קביעת  ג)  טכנית; וקומה עמודים  קומת מעל קומות   14 יהיה
השפ"פ; בתחום לציבור הנאה זיקת הכוללת הדרך  תוואי

לקרקע. מתחת מרתפים 3 מתן אפשרות להקמת ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2629 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5791, 21.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' השרון, הוד ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,09-7759666
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי טירה

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 טירה ולבניה
טר/מק/5109", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

טר/במ/3003. לתכנית שינוי

,7766 גוש - טירה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.62 ח"ח

הוראות קביעת ב) בניה; קווי הקטנת א) התכנית: מטרת
בניה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
התנגדותו העתק את ימציא המתנגד טירה. ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.72430 רמלה ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן
חליל קאסם  

המקומית הוועדה ראש יושב  
טירה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי יהוד

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

יד/מק/5047". מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

רח' לאורך יהוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרצל.

לאורך רח' מסחרי שימוש תוספת תותר א) מטרת התכנית:
בתשריט; כחול בקו המסומנים במגרשים ו/או בחלקות הרצל
מקו בלבד המסחרי השימוש בעבור הקדמי הבניין קו שינוי ב)
בעבור השימוש הצדדי הבניין שינוי קו ל–00.0, הקיים הבניין
במגרשים  ו/או ל–00.0 בחלקות הקיים בניין מקו בלבד המסחרי
למתן הוראות ותנאים בתשריט; ג) קביעת בקו כחול המסומנים

היתרי בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
יהוד, ,3 הקסמים מרבד  רח' יהוד, ולבניה לתכנון המקומית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-5391282 טל'
רמלה, ,84 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9270170 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
דוד בן יוסי  

המקומית הוועדה ראש יושב  
יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר 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 סבא כפר ולבניה

כס/מק/22/3/ח". מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

 54 רח' הכרמל סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 30 חלקה ,6438 גוש -
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הבניה זכויות ושינוי בניין גובה הגדלת התכנית: מטרת
הכל 13 יח"ד;  סך 3 יח"ד, תוספת א) למגורים, על ידי:  במגרש
ל–6 קומות  עמודים קומת מעל קומות הבניין מ–5 גובה ב) הגדלת
למרפסות; בניין בניין אחורי וקו ג) קביעת קו עמודים; קומת  מעל
תוספת  ה) הדיור; שיפור בגין הבניה 6% בזכויות של תוספת ד)
 5% תוספת  ו) מעלית; תוספת בגין הבניה בזכויות  5% של
ייכללו כביסה  חדרי  ז)  קומות; תוספת בגין  הבניה  בזכויות 
התכנון ותקנות הג"א תקנות לפי ממדי"ם ח) השירות; בשטחי

התכנון והבניה. תקנות לפי מרפסות והבניה; ט)

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
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

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

כס/מק/14/1/כט". מס' מפורטת "תכנית (1)

רח' פרישמן 7  סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.119 ח"ח ,7595 גוש -

הקמה  בדבר  ותנאים הוראות קביעת א) התכנית: מטרת   
לא יהיה בריכת שחיה; ב) קו בניין לבריכה של והפעלה

המגרש. מגבולות מ' מ–2 פחות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3268 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 25.4.2008 ובילקוט

כס/מק/14/1/לא". מס' מפורטת "תכנית (2)

לאה  רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.138 ח"ח גוש 7595, - 13 גולדברג

הקמת  שתאפשר  תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת   
ידי: על  למגורים, המיועד במגרש פרטית שחיה בריכת 
בדבר הוראות קביעת להיתרי בניה; ב) תנאים קביעת א)
המגרש; בדבר פיתוח הוראות קביעת ג) הסביבה;   איכות
קביעת ה) הבריכה; תחזוקת בדבר הוראות קביעת ד)
ו) קביעת העזר; בניין לבריכה ולמבנה קווי הוראות בדבר

בטיחות. בדבר הוראות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4126 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5835, 27.6.2008 ובילקוט

המקומית האמורות נמצאות במשרדי הוועדה התכניות
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל. פתוחים
חמו בן יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
סבא לתכנון ולבניה כפר

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/41/650", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/7/400. נת/3, לתכניות

המלכים רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה,   105 חלקה ,8322 גוש  - העברי הגדוד רח'  פינת 

.128 ,125 ח"ח

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

הגדלת תכסית. מרתף; ו) תוספת קומת בניין; ה)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קריית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
בשעות ה'  ד', א', בימים קהל: קבלת שעות  .09-8603170 טל'
ההתנגדות העתק .16.00-12.00 בשעות ב'  ביום  ,11.30-08.30
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח'

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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

נת/5/229/א. לתכנית שינוי נת/מק/5/229/א/1",

- רד"ק רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 328 חלקה ,8238 גוש

כנסת בית הריסת בדבר הוראה ביטול התכנית: מטרת
ו–308. 5 חלקות ,8238 בגוש

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1713 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5771, 7.12.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שר שמעון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נתניה ולבניה לתכנון
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פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  פת/מק/56/1210", מס' מיתאר "תכנית (1) 
פת/1204. פת/2000, פת/במ/14/2000,

רח'  תקוה. פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
 134 חלקה גוש 6379, - 17 ולפסון רח' פינת ,26 משה הס

בשלמותה.

מ–9 יח"ד  הדיור יחידות מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
סך  תוספת ללא דיור יחידות מספר הגדלת יח"ד, ל–13 
בניין בקו  שינוי ב) לבניה; המותרים העיקריים השטחים 
מזרח  לכיוון מ'  3 בתכנית הקבוע בניין בקו שינוי צדדי,
לקומה  במקום 5 מ', 5.40 מ' דרום לכיוון 4 מ', 3 מ' במקום
לכיוון  אטום לקיר ו–4 מ' מ', במקום 6 מערב ו–7 לכיוון 6
חדר במקום חלקית קומה + מלאה קומה תוספת ג) מערב;
הדרך,  זכות הרחבת לצורך 30 מ"ר של הפקעה ד) הגג; על

בת–תוקף. בתכנית המאושר בתוואי דרך הרחבת

לתכניות שינוי  פת/מק/15/701", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/מק/2000/ד, פת/2000, פת/מק/2000/ד/1, תממ/21/3,

פת/מק/1273. פת/2/2000, פת/1/1271, פת/מק/14/2000,

חנה  רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 241 חלקה גוש 6383, - 8 סנש

מ',  ל–4  מ' מ–6 אחורי בניין: קווי שינוי א) התכנית: מטרת
לקומה  א-ד, לקומות ל–3.60 מ' מ' מ–4 וצפוני צדי בניין קווי
דרומי  צדי מ',  3 אטום  לקיר מ',  5.40 ו  לקומה מ',  4.50  ה
מ'   3.60 ה,  לקומה  מ'   2.80 א-ד,  לקומות מ' ל–2.30  מ' מ–4
מ–7 יח"ד  יח"ד תוספת ב) ו; לקומה מ' 2.80 קיר אטום  לקומה ו,
הרחבת  לבניה, מותרים שטחים שינוי ללא יח"ד ל–10 

דרך.

פת/ לתכניות שינוי פת/מק/17/1237", מס' מיתאר "תכנית (3)
פת/מק/2000/ד, פת/1237. פת/2000/א, ,2000

גנים  כפר פתח תקוה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
 135 ,134 ,126 חלקות גוש 6713, - 50 היבנר רח' הותיקה,

.222 ח"ח בשלמותן,

על  קומות  6 בני  מגורים בנייני  2 הקמת  התכנית:  מטרת   
ידי: וחלוקה, על איחוד וקביעת חלקית, + קומה עמודים
תוספת ב) הבעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד א)
השטחים  כל סך הגדלת יח"ד, ל–24  יח"ד מ–16 יח"ד 8
חדר  קומות + מ–4  קומות 2 ג) תוספת למטרות עיקריות;
גג);  חדרי יותרו (לא חלקית קומה + קומות ל–6  הגג   על 
באופן  ל–5.4 מ' מ' מזרח מ–6 לכיוון צדדי בניין קו ד) הקטנת
מערב לכיוון צדי בניין קו הקטנת ה) דרומי; לבניין חלקי

דרכים. הרחבת ו) דרומי; לבניין מ' ל–3.6 מ' מ–4

לתכניות שינוי  פת/מק/59/2003", מס' מיתאר "תכנית (4)
פת/2000/א. פת/2000, פת/18/2003, מיתאר

אם  שכ' תקוה,  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
ח"ח ,6360 גוש  -  11 ,9 ,7 חור בן אליהו רח'  המושבות,

.3 ,2

הבניינים  מספר צמצום תוך בינוי שינוי א) התכנית: מטרת  
השפ"פ,  מיקום שינוי ב)  המגרשים;  איחוד תוך ל–3  מ–4
הבניינים; והגבהת הבניינים בין המרווחים  הגדלת
בינוי, שינוי ד) הבעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד ג)

חלקיות. קומות 2 + מלאות 3 קומות תוספת

לתכניות שינוי  פת/מק/60/2003", מס' מיתאר "תכנית (5) 
פת/2000/א. פת/16/2003, פת/2000,

אליהו  רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.21 ,19 ,15 ח"ח גוש 6357, - 11 ,9 ,8 נתניהו יוני רח' ,10 חור בן

שינוי  ללא המגרשים בין יח"ד העברת התכנית: מטרת  
הבניה, זכויות כל בסך שינוי  וללא  הכללי יח"ד במספר
איחוד מגרשים ידי על מחדש וחלוקה איחוד ידי: א) על
(תא   9 ממגרש  יח"ד  15 העברת  ב) בעלים; 6 בהסכמת ,5
שינוי ,(102:101 שטח  (תאי  6 ,5 ,1 למגרשים (103 שטח
אדריכליים. עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של
במגרשים יח"ד הגדלת מספר ידי בינוי על בשינוי מדובר
כל השטחים סך הגדלת ללא יח"ד הגדלת מספר ,6 ,5 ,1
והתשתיות הציבור שמוסדות ובלבד עיקריות למטרות
הכלולים בתכנית, נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת
יח"ד מספר הקטנת  ידי על  בינוי שינוי  וכן יח"ד,  מספר
או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי ,9 במגרש
חלוקת (שינוי שטחי הבניה ג) חלוקת אדריכליים; עיצוב
סך את לשנות בלי אחת, בתכנית המותרים הבניה שטחי
המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית המותר השטח כל
על ידי מ–50%) ביותר יגדל ייעודי הקרקע לא בכל לבניה
הקטנה ד) ;6 ,5 9 למגרשים 1, ממגרש בניה שטחי העברת

בניין צדי  בקו שינוי ל–3.6 מ'; ה) מ' מ–5 לשצ"פ בניין בקו
תשריט. לפי ב–10%

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

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אוחיון יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר 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
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לתכנית שינוי רצ/מק/27/2/2/1", מס' מיתאר "תכנית (1) 
רצ/2/2/1.

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.201 ח"ח ,205 ,202 חלקות גוש 6097, - 22 לזרוב

לציון,  בראשון בניית תוספות לקניון הזהב התכנית: מטרת  
בניין בקווי שינוי ב) בהסכמה; חלקות איחוד א) ידי: על
באזור  לוי משה 101 לרח' במגרש בניין קו שינוי (1 ידי: על
הכניסה  הרחבת לצורך מ' ל–0  מ' מ–5 לקניון הכניסה
 101 במגרש צדי בניין בקו שינוי (2 מ';   50 לאורך לקניון 
 102 במגרש בניין קו שינוי (3 למגרש 102; ל–0 מ' מ' מ–4
ל–0 מ'  מ' מ–5 ולזרוב אליעזר מזל רחובות לכיוון 0 במפלס
 102 במגרש צדי בניין בקו שינוי (4 ומחסנים; מסחר  לצורך
תכנית הוראות לפי שינוי של ג) למגרש 101; ל–0 מ' מ' מ–4
עמוד הצבת (1 ידי: על עיצוב אדריכליים, או בינוי בדבר
לתיאום עם  80 מ' בכפוף של בגובה הבניין בתחום שילוט
עיקרי בניה שטח תכסית שינוי (2 אזרחית; תעופה רשות
מ'  ל–32  מ' מ–12 הבניה גובה שינוי (3 ל–50%; מ–40%
ביניים וקומות  גלריות  הוספת  (4 הסמוכה; הקרקע  מפני
הבניה  שטחי  בחלוקת שינוי ד) מותרות; קומות  ל–3 
הכולל השטח את סך בלי לשנות בתכנית אחת, המותרים
עיקריים שטחים העברת ידי על לתכנית לבניה המותר
שטח  הגדלת ה) 101 למגרש 102 ולהיפך; ושירות ממגרש
6% משטח מגרש  עד של בשיעור הכולל העיקרי הרצפה

להקלה. לבקשו שניתן עניין כל ,102

לתכנית שינוי רצ/מק/92/15/1", מס' מיתאר "תכנית (2) 
רצ/15/1ב/1.

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.254 ח"ח ,3939 גוש קזושנר -

תדלוק  תחנת להקמת מפורטת תכנית א) התכנית: מטרת  
לפי וזאת הישן,  התעשיה באזור  תעשיה, של  בייעוד
בייעודי שינוי ללא רצ/15/1/ב/1, החלה על המקום תב"ע
ב', דרגה תדלוק, הכללת תחנת הבניה; ב) ובזכויות הקרקע
קו בניין ושינוי שטיפה הקמת מכונת ,4 תיקון ,18 תמא לפי

צדי.

רצ/22/1. לתכנית שינוי רצ/מק/93/22/1", מס' מיתאר "תכנית (3)

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 44 חלקה גוש 4242, - 6 החצב

שינוי ,44 לחלקה  בניין קווי קביעת א) התכנית: מטרת  
ל–0 מ';  מ' מ–5 אחורי מ', ועד 0.00 צדדי מ–3 מ'  קו בניין

מזרח. צד 44 בחלקה ואחורי בניין צדדי קווי הסדר ב)

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
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'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' רצ/מק/96/6/1", מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

רצ/6/1/ב, רצ/1/1. לתכניות שינוי

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 19 חלקה גוש 3937, - 7 ביל"ו

קומה,  תוספת דיור, יחידות  2 תוספת התכנית: מטרת
ושינוי קווי בניין.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3692 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 7.5.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב  
לציון ראשון ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  שד/מק/47/119", מס' מפורטת "תכנית (1)
שד/1000/ב. שד/22/119,

גוש 7678, - ורבורג שדה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.17 ח"ח

בניין לבריכה, מגרש 17 בגוש  קווי שינוי מטרת התכנית:   
בקו שינוי א) על ידי: בינוי, לפי תכנית הוראות שינוי ,7678

שינוי  ב) מ'; ל–1  מ' מ–6 לבריכה 17 במגרש אחורי בניין
שינוי  ג) ל–0 מ'; מ' מ–4 לבריכה המגורים בית בין מרחק
ל–3.15 מ';  מ' מ–3.5 לבריכה 17 במגרש צדדיים בניין קווי
מקו אחד מטר של במרחק תת–קרקעי יהיה מכונות חדר ד)

צדדי. מגרש

לתכניות שינוי  שד/מק/45/290", מס' מפורטת "תכנית (2)
שד/10/290/ב, שד/10/290/ד.

גוש  - השבים רמות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן. 135 ,124 חלקות ,6452

משטחי  חלק לניוד אפשרות  יצירת א)  התכנית: מטרת  
 100 של כולל בשיעור המותרים התת–קרקעיים השירות
לשטח עד העל–קרקעיים למפלסים המרתף ממפלס מ"ר,
השירות המותרים;  סך כל שטחי את בלי לשנות 35 מ"ר, של
ל–2.40 מ';  עד מ' ב) הגדלת גובה חלל מותר במרתף מ–2.20
בניין בקווי שינוי ד) הבניה; שטח תכסית מגבלת ביטול ג)

קדמי  בניין קו שינוי ה) ל–5 מ'; מ' מ–6 ,4 אחורי כלפי מגרש
שטח  עדכון  ו) מ';  ל–5  מ' מ–6 ,3 למגרש (2 מגרש (כלפי 

ברוטו. מ"ר ל–12 העורף, הוראות פיקוד לפי ממ"ד
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ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

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

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

זמ/7/205. לתכנית שינוי זמ/מק/4/7/205",

רח' בתיה, מזכרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.171 חלקה גוש 3899, - 22 רודבסקי

מ–3 מ'  למגורים מערבי צדדי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–4.70 המותרים מ' מ–5 דרומי קדמי בניין ובקו מ', ל–2.42

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3470 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 1.5.2008 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 תכנון מקומי מזרח מרחב

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

מש/במ/1002/1-8. לתכנית שינוי מש/מק/102/1-8",

,8651 גוש - זמר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 27 חלקה

קו א) וצדדיים: קדמיים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
יהיה  מזרחי בניין צדדי קו ב) במקום 5 מ'; 3 מ' בניין קדמי יהיה
במקום  יהיה 2.45 מ' מערבי בניין צדדי קו ג) במקום 3 מ'; 0.0 מ'

מ'. 3

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4261 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5837, 19.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
קלנסואה, ,415 ת"ד ,14/123 רח' השרון, מזרח ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8781286 טל'

מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח 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/6/1492", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

ממ/במ/1492. לתכנית שינוי

שדרה יעקב, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.103 ,102 ,91 חלקות ,4041 גוש מרכזית -

הבעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
איזון והקצאות. עדכון טבלת 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
טל' תקוה, פתח ,9 גליס  ציון בן רח' אפק,  מצפה  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9302051/2/3
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

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
ממ/מק/1/1518, ממ/1518, לתכניות שינוי ממ/מק/6/1518",

ממ/מק/2/1518.

שכ' יעקב, באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מגרשים ;23-21 ,14 ,10-7 ,5 ח"ח ,3834 גוש  - מנשה  תלמי 

ממ/1518. תכנית לפי 22 ,15-13

הבעלים; בהסכמת וחלוקה  איחוד א)  התכנית:  מטרת
כולל; בשטח שינוי ללא בניה שטחי חלוקת שינוי  ב)
איחוד ד) אדריכליים; ועיצוב בינוי הוראות שינוי ג)
מספר בינוי: הוראות שינוי ה) הבעלים; בהסכמת וחלוקה
דיור יחידות  מספר בניין, קווי במגרש, והעמדתם מבנים 
אדריכליים; ועיצוב הכל, סך יח"ד  מספר שינוי ללא בבניין
בין דיור יחידות  ומספר בניה שטחי ניוד אפשרות  ו)
שלה; כל בסך  שינוי ללא בניין  ובתוך  בניינים  המגרשים, 
בניין קו התכנית: בהוראות אדריכליות  הנחיות שינוי ז)
כניסה  קומת הגבהת קדמי, בניין 40% מקו עד זיזית למרפסת

נטו. מ' עד ל–4.50
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ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2147 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 31.1.2008 ובילקוט

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

לקהל.

אלונים לבנה  
המקומית הוועדה ראש יושבת

אפק מצפה ולבניה לתכנון

קסם 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,

לתמא/2/4. בכפיפות לתכנית ק/1/3000, ק/מק/3496", שינוי

,8880 גוש קאסם - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;Y669/250 קואורדינטה ,X198/875 קואורדינטה ;65 ,64  ח"ח

ק/1/3000. תכנית לפי 64/5 מגרש

תכסית הגדלת ב)  בניין;  קווי שינוי א)  התכנית:  מטרת
ק/1/3000; המותרים בתכנית הבניה שטחי כל שינוי בסך  ללא

בניה. הוראות קביעת ה) יח"ד; במקום 3 2 יח"ד קביעת ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3271 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 28.4.2008 ובילקוט

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

לקהל.

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

לתכנית שינוי הצ/מק/149/1-3", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/31/1-3א.

יונה  רח' פרדסיה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- קואורדינטה ,189/975X - קואורדינטה ,71  פישר
התכנית: שטח ;185 ח"ח ,121 חלקה ,8002 גוש ;142/225Y

דונם. 1.168

על ידי:  קיים, מצב בניין לפי שינוי קווי א) מטרת התכנית:   
בניין קו לפי הקיים; 2) מ–5 מ' עד 4.60 מ' אחורי בניין קו (1
בניין קו הקיים; 3) לפי צפוני) (מזרח מ–3 מ' עד 0.50 מ' צדדי
הקיים;  לפי דרומי) צפוני (מזרח מ–3 מ' עד 0.70 מ'  צדדי
(מערבי   2.01 מ' עד   3 או  מ'  מ–0  מערבי צדדי בניין קו (4

מ–0 מ' או 3 מ'  מערבי צדדי בניין קו (5 הקיים; לפי צפוני)
תכסית  הגדלת ב) הקיים; לפי דרומי) (מערבי 1.41 מ' עד
הבניה;  שטחי כל סך הגדלת ללא ב–6%  קרקע  קומת
סך  הגדלת ללא ל–3 יח"ד, יח"ד יח"ד מ–2 מספר ג) הגדלת

ציבור. שטחי הגדלת ד) עיקריות; למטרות השטחים כל

לתכניות שינוי  הצ/מק/292/1-4", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/ הצ/200/1-4, הצ/0/1-4א, הצ/130, הצ/61/1-4,

הצ/מק/130/1-4ז. הצ/130/1-4ג, 100/1-4א,

מעלה  רח' קדימה צורן, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
;686/500Y קואורדינטה ,192/500X קואורדינטה ,7  שלמה

מ"ר. 703 התכנית: שטח ;166 חלקה ,7815 גוש

הקיים;  המצב לפי בניין  קווי  הסדרת  א)  התכנית: מטרת   
לפי  מ' ל–4.75  מ' מ–5 נקודתי  קדמי בניין קו הקטנת ב) 
לפי  מ' ל–2  מ' מ–0 נקודתי צדי בניין בקו שינוי הקיים,

קיים. היתר

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
מוזס יואל

המרחבית הוועדה ראש יושב
שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
צפת 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 צפת ולבניה
לתכנית שינוי צפ/מק/41", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/187.

,13695 גוש - צפת  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 194 חלקה

בניין בקו שינוי ב) בניה; לשטח תוספת א) התכנית: מטרת
שירות. שטחי תוספת ג) בתכנית; הקבוע

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

מסתמכת. היא שעליהן
מימון ישי  

המקומית הוועדה ראש יושב  
צפת ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי אצבע 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/2464. אג/מק/053/2464", שינוי

אזור חצור הגלילית, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.67 מגרש ;117 ,56-54 ח"ח ,13846 גוש התעשיה -

קו בהוראות שינוי ב) וחלוקה; איחוד א) התכנית: מטרת
ג/2464. בתכנית הקבוע בניין

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.962 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5750, 30.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
חצור העליון, הגליל  קניון הגליל,  אצבע ולבניה  לתכנון
המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6800077 טל' הגלילית,
וכל עילית, נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
אברהם דוד

המקומית הוועדה ראש יושב  
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

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

לתכנית ג/10351. ג/בכ/13/7/10351", שינוי

אל מגד - שגור ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
;73 ,70 ,67 ח"ח  69 בשלמותן, ,68 חלקות ,19040 גוש  -  כרום 
,28 ח"ח 26-24, 112 בשלמותן, ,108 ,29 ,27 חלקות ,19050 גוש

.113 ,111 ,107 ,30

מ'  מ–9  שמאלי צדי בניין  קו הקטנת  א) התכנית:   מטרת
בתכנית הבינוי. במיקום ובקונטור מבנים ב) שינוי מ'; ל–5

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1280 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5757, 12.10.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-9027501 טל' הכרם, בית בקעת ולבניה לתכנון
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

בן–גיגי אבי  
המקומית הוועדה ראש יושב  

הכרם בית בקעת ולבניה לתכנון

שאן בית בקעת 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,

בב/מק/16".

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

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

ג/6074.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3950 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5832, 20.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6065864 טל' שאן, בית עמק  שאן,  בית  ולבניה  לתכנון
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, הפנים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

תמרי דני  
המקומית הוועדה ראש יושב  

שאן בקעת בית לתכנון ולבניה

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות 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 

אלה: תכניות מופקדות הצפון

לתכנית ג/7735. גא/מק/4/08", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש 17572, - מנדא ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 54 חלקה

קווי  להקטנת  ושינוי בהסכמה,  חלוקה  התכנית: מטרת   
בניין.

לתכנית שינוי גא/מק/14/08", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/16418.

גוש 10276, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 18/15 מגרש ;18 ח"ח

במגרש 18/15 בשפרעם  קווי הבניין התכנית: התאמת מטרת  
בתכנית). הקבועים הבניין קווי (הקטנת

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  פי סעיף על לכך הזכאי כל תכנית וכן
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 המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן
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אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית שינוי גא/מק/04/06", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/13051.

גוש  - אעבלין כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 2 חלקה ,12210

וחלוקה  מינימלי מגרש גודל הקטנת התכנית: מטרת  
הקרקע. ללא הסכמת בעלי למגרשים

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

לתכניות שינוי  גא/מק/75/06", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/984. ג/6794,

גוש 12207, - אעבלין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.105 ,71 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2873 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 11.4.2008 ובילקוט

לתכנית ג/10664. גא/מק/81/06", שינוי מס' מפורטת "תכנית (3)

גוש 10374, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 2 חלקה

הסכמת  חלוקת חלקה 2 בגוש 10374 ללא א) מטרת התכנית:  
מאושרים. שבילים הרחבת ב) הבעלים;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1193 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5616, 26.11.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי גא/מק/97/06", מס' מפורטת "תכנית (4)
ג/10664.

גוש 10268, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 19 מגרש ;46 ח"ח

בתכנית  הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
והדרומי. המזרחי צפוני, מצדדים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2873 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 23.3.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי גא/מק/75/07", מס' מפורטת "תכנית (5)
ג/7676.

גוש 17572, - מנדא ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותו. 103/6/1 מגרש ;103 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3071 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 4.4.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

טביקמן רומן  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

גלבוע מקומי תכנון מרחב

וחלוקה איחוד תשריט אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
וחלוקה איחוד "תשריט אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

בהתאם לתכנית ג/גל/מק/43. ג/גל/מק/103", מס'

גוש - און  רם ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.28 ,27 ח"ח ,20776

שטחים ניוד ב) וחלוקה; איחוד תשריט א) התכנית: מטרת
בתכנית. המאושר הכל בסך שינוי ללא

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4515 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5843, 23.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ובמשרדי ,04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון
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

עטר דניאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגלבוע ולבניה לתכנון

העליון הגליל 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,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

לתכניות ג/4996, גע/מק/169", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/6540. לתכנית בהתאם ג/73,

גוש  - ישוב שאר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
36 בשלמותם  מגרשים 35, 26 בשלמותן; ,25 חלקות ,13329

ג/4996. מתכנית

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

ג/3703, לתכנית  גע/מק/178", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
לתכנית בהתאם  משצ/70, ג/12996, לתכניות כפיפות

משצ/70.

גוש 14354, - דישון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
משצ/70. ג/3703, מתכניות בשלמותו 57 מגרש ;5 ח"ח

ג/3703. בתכנית הרשומים קווי בניין שיני התכנית: מטרת

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

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

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
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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/13122. מס' גע/מק/165", שינוי "תכנית מפורטת (1)

גוש  - מחניים קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,13847 גוש ;4 ,3 ח"ח ,13779 גוש ;11-8 ,6 ,5 ,3 ח"ח ,13778

.13 ח"ח ,13850 גוש ;8 ח"ח ,13849 גוש ;7 ,5 ח"ח

בהסכמה  מחדש וחלוקה חלקות  איחוד  התכנית: מטרת  
משק, לשיפור יכולת שפ"פ ומבני בשטחים תעשיה, שצ"פ,

הקיבוץ. לפיתוח הקרקע ניצול

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2379 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5786, 1.2.2008 ובילקוט

לתכניות ג/12130, גע/מק/168", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12729.

גוש 13263, - ברוך מעין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 ח"ח ,13328 גוש ;11-6 ח"ח ,13327 גוש ;17 ח"ח

בהסכמה;  מחדש וחלוקה  איחוד א) התכנית:  מטרת   
בניין; עליו להקים שמותר  מגרש גודל  בדבר שינוי  ב)

בניה. היתרי למתן הוראות קביעת ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3474 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 18.4.2008 ובילקוט

לתכנית ג/14148, מס' גע/מק/170", שינוי "תכנית מפורטת (3)
גובלת ג/14719, לתכנית בהתאם ג/13023, לתכנית כפיפות

ג/14719. לתכנית

,13592 גוש  - כחל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ג/14148. מתכנית בשלמותו 208 מגרש ;9 ח"ח

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3698 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 7.5.2008 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' ,595 ת"ד נצרת עילית, משרד הפנים, הצפון,
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

אשר חבל 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 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון אשר  חבל ולבניה
חא/מק/33/2007", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

חא/מק/9/2004. ג/בת/214, לתכניות כפיפות

לב תעשיה בר אזור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,19618 גוש ח"ח 40; 76-41 בשלמותן, ,39 חלקות ,18508 גוש -

ח"ח 78. 54-37 בשלמותן, חלקות

ליצור מגרשים במטרה של וחלוקה התכנית: איחוד מטרת
ידי: על נקיה, ותעסוקה לתעשיה עיקריים, פיתוח מתחמי שני
ג/בת/214, בתכניות הכלולים מגרשים של וחלוקה איחוד א)
כל  של הכולל  בשטח שינוי אין שבו באופן  חא/מק/9/2004 
בינוי בינוי בדבר תכנית לפי בהוראות שינוי ב) קרקע;  ייעוד
בתכנית הקבועים בניין בקווי שינוי ג) אדריכליים; עיצוב או

לבניינים. עמודים קומת תוספת ד) ג/בת/214;

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
טל' ,25205 מערבי גליל ד"נ אשר, חבל ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9879610
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508503 טל' ,17511 עילית נצרת

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

מסתמכת. היא שעליהן
שביט יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים 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 יזרעאלים ולבניה
מק/יז/01/1910", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

.1910 לתכנית שינוי

,17492 גוש - זרזיר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותם. 32 ,31 מגרשים ;9 ח"ח

לגיטימציה לאפשר שינויים בקווי בניין כדי התכנית: מטרת
התכנית להוראות בהתאם שלא שנבנו קיימים למבנים

.1910 המאושרת

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן
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יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/6874. מק/יז/14/6874", שינוי

- חג'אג'רה כעביה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. 119 מגרש ;41 ח"ח ,10345 גוש

בכעביה. 119 במגרש התכנית: שינוי בקווי בניין מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2379 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5786, 14.4.2008 ובילקוט

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

לקהל.

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב 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,
שינוי ג/לג/22/08/7574", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הגליל לב

ג/7574. לתכנית

,19290 גוש - סכנין  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
.104 ח"ח

מוצע. מצב תשריט לפי בניין קווי שינוי התכנית: מטרת

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
עירון מנחם  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל לב ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

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

ג/במ/244. לתכניות ג/12290, מג/מק-41/2007", שינוי

,19203 גוש סמיע - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.67-65 ח"ח

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

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3074 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 30.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9979659 טל' מעונה, מושב הגליל, מעלה ולבניה לתכנון
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה אילת ולבניה
תכנית על 2/מק/424", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום
השינויים למעט ,30/101/02/2 תכנית הוראות כל חלות זו

זו. בתכנית הכלולים

מבואות אילת אילת, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
דונם. 4.250 התכנית: שטח מגרש 9; מוסדר; 40069 לא גוש -

מרכז שייעודו בשטח תדלוק תחנת הקמת התכנית: מטרת
תחבורה.

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

.08-6263820 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
מזרחי יפתח  

הוועדה ראש יושב מקום ממלא  
                   המקומית לתכנון ולבניה אילת

אשקלון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
לחוק ו–89א 89 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התכנון והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשקלון ולבניה לתכנון
4/מק/2188", מס' "תכנית מפורטת מופקדת מחוז הדרום ולבניה

.1/110/03/4 לתכנית שינוי
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ברנע, שכ'  אשקלון, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
 520 מגרש ;317 ח"ח ,189 חלקה גוש 1936, - 19 המעיין סמטת

.1/110/03/4 בשלמותו מתכנית

מגורים לבית קדמי  בניין קו שינוי התכנית:   מטרת
בניה. בשלבי חד–משפחתי

לתכנית/ המופקדת התכנית בין תכנוניים הבדלים עיקרי
 3.70 - קדמי בניין קו קובעת המופקדת התכנית קיימות: תכניות

מ'. 5 - בניין קו הקיימת קובעת התכנית מ',

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
אשקלון, נפתי, מרכז ,7 הגבורה רח' אשקלון, ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6792366 טל'
רח' הממשלה, קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-6263784 טל' שבע, באר ,4 התקוה

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

מסתמכת. היא שעליהן

אשקלון מקומי תכנון מרחב

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

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

מיתאר לתכנית שינוי 4/מק/2163", מס' מפורטת "תכנית (1)
.10/120/03/4 מפורטת ולתכנית ,101/02/4

תעשיה צפוני,  אזור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
- גוש כהן אלי רח' מרח' הפלדה עד התעשיה, המשך שד'
ח"ח ,1219 גוש ;102 ,101 ,55-53 ח"ח ,100-97 חלקות ,1217
,76 ,75 ,47-42 חלקות ,1220 גוש ;137 ,130 ,119 ,105 ,102-99
,1221 גוש ;102-100 ,86 ,85 ,74-72 ,58 ,52 ,49 ,48 ח"ח ,87

.45-39 ,29 ח"ח

התכניות  של ההנחיות כל התכנית: הוראות עיקרי  
למופיע פרט  בתוקף, נשארים המגרשים בדבר הקודמות 
עבודות המותרים; הבניה בהיקפי שינוי אין זו, בתכנית
בהיתר הבניה נפרד בלתי חלק יהיו הנופי הפיתוח והטיפול
הדרך סלילת עם בבד בד יהיו ביצועם הדרך, לסלילת
שתאושר על ופיתוח גינון תכנית לפי נטיעות תוך ביצוע
הקמת תותר הדרך  זכות בתחום המקומית, הוועדה  ידי

לעיר. המים אספקת מערכת את המשמשים מיתקנים

לתכנית/ המופקדת תכנוניים בין התכנית הבדלים עיקרי
דרך הפקעת דרך; ב) א) הרחבת אחרות קיימות: לתכניות

ושצ"פ. שטח לתעשיה, שטח לבנייני ציבור חשבון על

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3952 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5845, 1.6.2006 ובילקוט

.106/03/4 לתכנית שינוי 4/מק/2186", מס' מפורטת "תכנית (2)

תעשיה  אזור אשקלון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 271 מגרש ;132 חלקה ,1217 גוש   5- המסלול רח' צפוני,

.4/106/03/4 בשלמותו מתכנית

למבנה תעשיה. בניין בקו שינוי התכנית: עיקרי הוראות

לתכנית/ המופקדת תכנוניים בין התכנית הבדלים עיקרי
שינוי מהווה המופקדת התכנית קיימות: אחרות לתכניות
הסדרת  לצורך ל–0 מ' מ' מ–5 מקומי צדדי מזרחי בניין בקו

קיים. סילו מיתקן של מיקום

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2976 עמ' התשס"ח, הפרסומים 3797, 21.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
אשקלון, נפתי, מרכז ,7 הגבורה רח' אשקלון, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-6792366 טל'
טל' שבע, באר ,4 התקוה רח' הממשלה, קרית הדרום,  מחוז
ובשעות בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-6263784

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מהצרי רוני  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשקלון ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה

5/במ/82. לתכנית שינוי 5/מק/2490", מס' "תכנית (1)

חביב  רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.67 ח"ח ,13 חלקה גוש 38329, - 21

א', (בנה  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי מטרת התכנית:  
בניה א) תוספת ידי: על חד–משפחתי בודד, ,235 מגרש ביתך),
מנוצל לא עיקרי שטח העברת ידי על קרקע, בקומת קיימת
שירות ולשטחי עיקרי לשטח הקרקע קומת אל א' מקומה
בינוי בדבר שינוי ג) בניין; בקווי שינוי ב) לקרקע; ומתחת מעל

דו–קומתי. במקום חד–קומתי בית לבניית

5/במ/4/75. לתכנית שינוי 5/מק/2495", מס' "תכנית (2)

נחל  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.87 ח"ח ,82 ,81 חלקות גוש 38178, - 4 ,2 זנגויל רח' עשן,

,1146A מגרשים  תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
בתים להריסת משותף קיר עם חד–משפחתיים ,1146B
קשיחים מחומרים בתים ובניית  קלים,  מחומרים קיימים
ושינוי הבניה, זכויות במסגרת סטנדרטי בינוי שינוי כולל

המותרים. הבניין בקווי

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
באר שבע, ,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
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שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

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

רמות  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.56 ,55 ,54 מגרשים ;38372 גוש -

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1955 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5776, 17.1.2008 ובילקוט

5/במ/206. לתכנית שינוי 5/מק/2267", מס' "תכנית (2)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 מגרש גוש 38178; - 7 זאב, פלח

ג,  מגורים לתכנית 5/במ/206 באזור התכנית: שינוי מטרת  
המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א) ידי: על ,21 מגרש
לקרקע  ממתחת (500 מ"ר) שירות שטח העברת תוך בתכנית
לבניה; המותר השטח כל בסך שינוי ללא הקרקע מעל אל
בקומה. המחסנים גובה לגבי בינוי בדבר הוראות שינוי ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3702 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 6.6.2008 ובילקוט

5/במ/206. לתכנית שינוי 5/מק/2399", מס' "תכנית (3)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.20 מגרש ;38187 חלקי גוש - חיים מקור זאב, רח'

ג', מגורים אזור לתכנית 5/במ/206, התכנית: שינוי מטרת  
העברת תוך הבניה שטחי חלוקת ידי על ,20 מס'  מגרש 
אל מעל הקרקע,  לקרקע ממתחת של שטח שירות 50 מ"ר

לבניה. המותר השטח כל בסך שינוי ללא

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3702 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 15.5.2008 ובילקוט

5/במ/206, שינוי לתכניות 5/מק/2419", מס' מפורטת "תכנית (4)
5/מק/2260.

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 38193. - 44 ישראל אורות רח' זאב,

באזור בודד חד–משפחתי  ,275 מגרש  התכנית:  מטרת   
למצב בהתאם הבניין קו (הסדרת ביתך), (בנה א', מגורים
בניין בקו שינוי  ידי  על א,  מגורים  באזור  בשטח)  קיים

צדדי.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3277 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 17.4.2008 ובילקוט

5/מק/2346. לתכנית שינוי 5/מק/2431", מס' "תכנית (5)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 38193. - 49 ישראל אורות רח' זאב,

מגרש מפורטת 5/מק/2346, לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
ביתך)  (בנה א' באזור מגורים בודד 3081 חד–משפחתי  מס'

הבניין. בקווי שינוי ידי על

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3477 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 15.5.2008 ובילקוט

5/במ/3/34. לתכנית שינוי 5/מק/2447", מס' מפורטת "תכנית (6)

רמות,  שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.134 ח"ח ,28 חלקה גוש 38198, - 3 אפשטיין ישראל רח'

במקום  מ'  0.00 צדדי  בניין  קו קביעת התכנית: מטרת    
ביתך),  (בנה א מגורים באזור  בניה,  תוספת בעבור מ'  3 

בודד. חד–משפחתי ,26 מגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3277 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 6.5.2008 ובילקוט

.8/107/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2478", מס' "תכנית (7)

א',  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
גוש 38263. - 71 בזל רח'

על מס' 8/107/03/5, מפורטת לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
ספר  בית של במגרש מ' ל–0.00  צדדי בניין קו שינוי ידי

ציבור. למוסדות באזור ח' מקיף

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3953 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5832, 26.6.2008 ובילקוט

3/134/03/5א, לתכניות שינוי  5/מק/2479", מס' "תכנית (8) 
.12/134/03/5 ,3/134/03/5

נוי,  נווה שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.66 ,3 חלקות גוש 38252, - 31 השיטה רח'

,3/134/03/5 לתכניות 3/134/03/5א, שינוי התכנית: מטרת  
באזור חד–משפחתי בודד, 101א, מס' מגרש ,12/134/03/5
בניין; בקווי שינוי  א) ידי: על ביתך), (בנה  א  מגורים
ומחסן ביתי מוסך מבנה של בינוי לבניית בדבר שינוי ב)

עזר. מבני בעבור המותרות הבניה זכויות במסגרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3702 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 19.6.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

נתיבות מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נתיבות ולבניה
שינוי (מד"א), 22/מק/2048" "תכנית מס' מופקדת מחוז הדרום

.18/101/03/22 לתכנית

אחת רח' נתיבות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.2 ח"ח ,100280 - גוש עשרה הנקודות

קו שינוי ב) מגרשים;  וחלוקת איחוד א) התכנית:  מטרת
בניין.

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

.08-9938722 טל' ,1 צרפת כיכר נתיבות, ולבניה לתכנון
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
זהר יחיאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
נתיבות ולבניה לתכנון

טוביה באר 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 טוביה באר ולבניה

8/מק/2098". מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

אזור טוביה, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 16 חלקה ,2635 גוש - הלום עד תעשיה

לשינוי והנחיות התכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת
בניין. קווי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך  התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק ההתנגדות יומצא .08-8509771 טל' טוביה, באר ולבניה
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-6263799 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה

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

מרחב תכנון מקומי עומר

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

אלה: תכניות מופקדות הדרום

לתכנית שינוי 14/מק/1033", מס' מפורטת "תכנית (1) 
.17/102/03/14

צאלה 29; רח' ומקומם: עומר, הכלולים בתכנית השטחים  
.59 חלקה ,38566 גוש - 29א

שינוי  ב) מגרשים; חלוקת מגרש לשני א) התכנית: מטרת  
מינימלי מגרש גודל שינוי ג) מגרשים; לשני בניין קווי

מ"ר. ל–495 מ"ר מ–575

14/במ/148. לתכנית שינוי 14/מק/1034", מס' מפורטת "תכנית (2)

 - דקל רח' עומר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.144 חלקה ,38577 גוש

לצורך  וצדדי קדמי בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת  
מזרחית צפון בחזית גדר בניית ב) ומחסן; מוסך בניית

מ'. במקום 1.2 2 מ' של בגובה

14/במ/148. לתכנית שינוי 14/מק/1038", מס' מפורטת "תכנית (3)

חלמונית 14  רח' עומר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.372 מגרש ;155 חלקה ,38576 גוש -

מ'   3.5 מגורים  לבית אחורי בניין קו א) התכנית: מטרת  
מ'   1 מקורה  לא שחיה לבריכת בניין קו ב) מ';  6 במקום

בצדדי. מ' במקום 2 ו–1 מ' בקדמי, מ' 5 במקום

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של פרסומה מיום  חודשיים בתוך  התנגדות להגיש  רשאי
הוועדה בעיתונים למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
עומר ,1 ת"ד רותם, לתכנון ולבניה מרכז מסחרי, רח' המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6291140-4 84965, טל' 
הממשלה, קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה

שבע. באר ,4 התקוה רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן
בדש פיני  

המקומית הוועדה ראש יושב
עומר 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 התשכ"ה-1965, והבניה,
7/מק/2538", מס' מפורטת "תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.3/183/02/7 לתכנית וכפיפות שינוי

 - צ-3  שכ' לקייה,  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.5 מגרש ;48 חלקה ,100447 גוש

בניה בזכויות שינוי קווי בניין, ללא שינוי התכנית: מטרת
.3/183/02 מאושרת תכנית לפי מותרות

בשעות ו–ה', ב' בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין כל
תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל .13.00-8.00
הזכאי כל וכן  התכנית ידי על נפגע עצמו את הרואה  אחר
בתוך  התנגדות להגיש רשאי לחוק,  100 סעיף פי על  לכך
למשרדי  בעיתונים, זו  הודעה  של  פרסומה  מיום ימים  60
בית ,139 קק"ל רח' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ימציא המתנגד .08-6230966 טל' שבע, באר אחרונות, ידיעות
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את
שבע, באר  אחרונות, ידיעות בית  ,139 קק"ל רח'  שמעונים,

.08-6230966 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
קדמן צביקה  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה שמעונים
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הרבניים הדין בתי הודעות   

האזורי בירושלים הדין הרבני בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

משה6411 טובה2.5.2006גולדשמיט גולדשמיט

הדסה24.8.2004כהן נתן0294 כהן

מרים3248 שמעון24.12.2007לוי לוי

סילבן7952 בלוקה
אלי

בלוקה שושנה30.1.2008

ניסים1738 בת–שבע6.8.2008שרפי שרפי

דוד5831 פירה27.9.2008גורדון הכטמן

סולומון0249 שוסטר ראיסה25.8.2008שוסטר

אסתר5268 יחיאל8.9.2008שטרנברג שטרנברג

(25 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ה

הראשי המזכיר                                       משה ביטון,

בחיפה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אליהו9013 דליה10.9.2008עמר אוחיון

סימי4792 צדוק3.8.2006ישראלי ישראלי

זימה7480 פליקס14.12.2004שייקביץ שייקביץ

חדאד חיים7.7.2008חדאד אסתר7799

מרדכי2439 רחל21.7.2008בנאי בנאי

אלכסנדר3826 ליודמילה6.9.2008אלגרט אלגרט

רחל0026 רוזה9.9.2008שידלו גבה

אברהם3175 ברכה פנחס יאיר18.5.2008ברכה

פטר9591 אסתר5.9.2008ג'ורג'יאן גו'רג'יאן

דוד22.4.2008נעסה נעים7211 דניאלי

שלוש7293 בן סיני
עינת

רונן21.7.2008 שלוש בן

משה3980 אנה29.6.2002לובן לובן

אירינה5754 אנה6.5.2008ריץ קרצ'מר

סעדון אורלי20.7.2008סעדון מרדכי5479

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גריגורי1661 אלכסנדר25.6.2008קוגן קוגן

שללאשבילי2168
אסתר

יעקב19.5.2006 שללאשבילי

שרלוטה1906 אברהם19.5.2008כהן כהן

בנימין1898 אברהם18.1.1998כהן כהן

אברהם3227 אשר1.11.1976מלכה מלכה

שושנה4374 אשר9.10.2004מלכה מלכה

ארז4.9.2008מלסה פטיג7779 מסלה

חיים30.5.2008טליאס מרדכי4716 טליאס

מאיר6666 אנטויזגן סימון בן

מימי2751 דבורה23.6.2007ברקוב דסלר

בלומה0382 שבע8.2.2008מרקו בת נפתלי

פרידה9.9.2008פיש דוד8655 פיש

שרה5.8.2008חנניה יהושע6563 חנניה

חכיאשוילי9020
אבישי

ישראל21.1.2006 חן

קטיה6519 יעקב10.7.2008וזה אל בר

משה3.7.2008פרכנר צפורה6705 כפיר

אפרים6501 יעקב10.6.1979וזה אל בר

זני5624 מרון1.9.2008טל טל

דבורה0669 משה23.7.2008קופרברג קופרברג

מדזיבובסקיה0736
ריבה

נלה11.5.2004 אטינגר

פריחה4359 נידם חיים27.8.2008נידם

רחמימובה4048
תמרה

יאשה10.7.2007 רחמימוב

גריגורי6264 אלכסנדרה30.10.2007וסרמן וסרמן

רפאל7202 דוד27.7.2008ביטון ביטון

שמחה8130 שושנה6.8.2008דהן דהן

מיכאל13.9.1998לייטנר ביטריס7728 לייטנר

שושנה6776 ראובן27.7.2008ברקן ברקן

אליהו3635 אלוירה8.7.2008לוין בלוך

חיים2955 דולי6.8.2008משעלי לוי

פחריה0442 עוזי19.7.2008כהן כהן

יעקב8849 שושני כרמלה29.8.2008שושני

שאול6932 נעמי2.9.2008אלבאז אלבאז

שמואל8220 עליזה18.8.2008ינובסקי ינובסקי

אברהם7710 מיכאל9.8.2007לייטנר לייטנר
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גניה3725 לובה23.7.2008לוטרשטיין לוטרשטיין

זלמן7572 לובה25.10.1999לוטרשטיין לוטרשטיין

אסתר9155 ליאוניד24.11.1994ליבשיץ ליבשיץ

מנפק שלמה5.7.2008מנפק חמדה7880

שולמית5959 אלה8.7.2008תבור ניאקן

יהודית7608 רונית2.9.2008רובין קציר

דוד1422 אלי20.7.2008מורנו מורנו

ברטה3828 שדה משה13.8.2008שדה

מילר שגיב10.9.2008מילר יוסף8608

חיים1512 דוד25.1.1991אלגרבלי אלגרבלי

צביה6712 אסתר24.5.2008לוי פסי

משולם3307 מאיר19.7.2008כהן כהן

ויקטור3154 מזל23.7.2008מלכה מלכה

גיטל0751 משה5.8.2008קרידלר קריידלר

מיכאל3264 שמואל13.8.2008צירולניק צירולניק

זיוה3955 איציק1.3.2008חסן חסן

הרמינה7682 חנה12.3.2007לייבו גרילק

יצחק26.5.2008לוי דוד2188 לוי

יוסף1885 ציפי13.3.2007פציניק בוכניק

אסתר4619 ציפי30.4.2003פצניק בוכניק

אורה5925 מיכאל13.8.2008הרץ הרץ

טוסיה9022 כהן
אסתר

(אלפאסי)27.8.2008 פאסי
ויקטור

בלה29.6.2008צ'רקס יבגני3152 צ'רקס

יחזקאל2141 צבי18.5.2008יסי דוד יאסי

שמעון5635 עדינה31.7.2008דהאן דהאן

יעקב8039 טלר אטל15.8.2008טלר

צדוק ברכה28.7.2008צדוק מאיר3167

יהודה1114 יעל22.8.2008אוזן וקנין

צירולניקוב0637
אברהם

יבגני21.8.2008 צירולניקוב

לאה6469 יעקב18.8.2008פרידמן פרידמן

רבקה2.9.2008זלמן ולגה9931 מזעקי

ביאטריש7389 רלה21.11.2007לופו מיכאלוביץ

רלה14.8.1998לופו מרצל7371 מיכאלוביץ

(25 בספטמבר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ה

הראשי היקינד, סגן המזכיר                                        יצחק

בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שפרן יעקב20.5.2008שפרן טוני7432

שפרן יעקב21.9.2008שפרן יהושע יוסף7424

שרה3.9.2008בלייר עליזה2625 חיה פריי

פאול5321 לזר ישעיהו צבי21.9.2008שולמן

רונן ניצה31.7.2008מאנדל יפה סוניה2189

ישראל2171 רונן ניצה16.12.1969מנדל

פני5057 שירלי1.8.2008אברהמי בנימין

מזל13.9.2008בלום יעקב חנוך9365 בלום

מרגיט6.9.2008גלעד יוסף7856 מיכל דר

אהרון23.4.2004קפלן גיטה0527 קפלן

שבע13.9.2008שוברט קרולה6381 לבקוביץ
יהודית

טמיר בעז יוסף22.8.2008טמיר יצחק9476

טאקטו6235 נגה9.2.2008ליקו שיפראו

קלנר אסתר29.6.2008קלנר שאול7462

אשרה6002 יוחנן27.7.2008רבינוביץ רבינוביץ

אלכסנדר2277 אינה24.3.2008פראדין פראדין

(6 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ז'

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                      יהושע

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

סמואילס7632 ראיסה4.9.2008פיקריס פיקריס

יוגב7957 בגין חיה19.8.2008ברזלי ברזלי

חנניה7459 יוסף יונה31.5.2008מור יוסף מור

רנה15.12.1995פרס דוד8140 מקוב

לאה6220 יעל28.8.2008כספי וגנר

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג

הראשי גרנביץ, המזכיר                                               חנוך
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בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

איגור8199 אמיל18.8.2008צייטלין צייטלין

אלמוסלינוס7145
ויקטוריה

ג'ני26.8.2008 מלץ

כלילה9718 אפללו עליזה17.7.2005ארבילי

(7 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי ח'

הראשי                                שלמה דידי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ירושה5816 סניורה4.4.2008נגאוקר אינדפורקר

דבוסיה1656 מריה22.4.1991פרנקל קיזרמן

אסיה2397 רוביק9.10.1999איסקוב איסקוב

אברהם וורקו28.5.2008אברהם מגבנש8692

אולגה9.10.2007אדרי שלמה3549 אדרי

ז'ק2145 שטרית אלברט27.5.2002בן שטרית בן

בטאשוילי9686
איסק

אתרי21.5.2008 בטאשוילי

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג

הראשי                                ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רויטל7385 בולשגו אדוארד28.7.2008בולשגו

שממה גילה16.8.2008שממה יוסף2230

זוריה5001 חיים5.7.2008כהן כהן

רון0414 עליזה3.1.2008חדרי חדרי

שיינדל8832 משה14.7.2008וייס וייס

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בורודובסקי9611
מיכאל

ריטה16.9.2008 בורודובסקי

יבגניה24.12.1998פלדמן איליה3369 ציזיס

נסימפור6223
אסתר

ישעיה2.5.2007 ניסמפור

יוסף0258 גניוק ברמן רייזל13.2.2002גניוק

חמדה7012 שרה15.1.2007זקן ישעיהו

ספקטורוב3078
רוזה

מרינה9.5.2006 מריאנובסקי

יצחק1338 כוכבה26.7.2007ניסימוף כנפי

ניסימוף1346
קרולינה

כוכבה4.3.2008 כנפי

רחמים1947
שושנה

אבי10.9.2008 רחמים

ולדימיר2939 אדוארד4.5.2008ברוק ברוק

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'

הראשי פרץ, המזכיר                                               אברהם

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

איליה3569 ס"חשטרן אייר שטרן מאיהג'

מיאלניק6425
לאוקדיה

צילהכ"א טבת נ"ט אור גני

חגוס8660 יצחק
זאודיטו

ימומהכ"ב אד"ב ס"ח ילמה

אנקרי מאיר7724
זימרדה

תש"ס אד"א דניאלהכ"ד צרור

איזו6551 רוזהכ"ג תמוז ס"זאברהם אברהם

נקרסובסקי1068
מיכאל

ס"ח אלול נקרסובסקיא'
סופיה

קלרה7462 ס"חרוזנבלום אב ציפורהו' יוחן

יונה1818 ס"חחדד אלול בנימיןח' חדד

עמרם7507 חורי
יוסף משה

חייםכ"ד סיוון ס"ח בר

מרכוס7549 פניכ"ב אייר ס"חבולצמן בולצמן

ס"גמרשון אלכסי6907 אב מרשון בוריסו'
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

נסים7410 קסטל
ולוסי

דניאלט"ו אלול ס"ח קסטל

אשר5789 רחלכ"ה תמוז ס"חאלבז אלבז

אפרתי"ב אב ס"חלביא אילן8978 לביא
גולדה

(2 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ג'

הראשי                                        יצחק דהאן, המזכיר

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

108890/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

המפורטים השואה שנות נספי של מותם הצהרת ובעניין:
בהודעה,

עו"ד ע"י  ,007796543 ת"ז אדרת, בן אליעזר והמבקש:
,03-5100848 תל אביב, טל' ,9 העם אחד מרח' יהודה, אברהם

.03-5102419 פקס'

הודעה

לענייני המשפט לבית פנה  הנ"ל המבקש  כי ידוע להווי
הנספים מותם של להצהיר על בת"א והמרכז, בבקשה משפחה

שלהלן, שנספו בשואה.

המבקש: הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

משה סידיס .1

בסביבות 1897. סלוניקי, לידתו: ותאריך לידתו מקום  

בחיים  עדיין הנספה נראה שבו האחרון הידוע התאריך  
אוושויץ. ,1943 מרס אז: נמצא שבו והמקום

סול סידיס .2

בסביבות 1900. סלוניקי, לידתו: ותאריך לידתו מקום  

בחיים  עדיין הנספה נראה שבו האחרון הידוע התאריך  
אוושויץ. ,1943 מרס אז: נמצא שבו והמקום

חגואל יצחק .3

בסביבות 1895. סלוניקי, לידתו: ותאריך לידתו מקום  

ומסעדן. סוחר התעסקותו:

בחיים  עדיין הנספה נראה שבו האחרון הידוע התאריך  
אוושויץ. ,1943 והמקום שבו נמצא אז: אפריל

חגואל לילי .4

בסביבות 1931. סלוניקי, לידתה: ותאריך לידתה מקום  

בחיים  עדיין הנספית נראתה שבו האחרון הידוע התאריך  
אוושויץ. ,1943 והמקום שבו נמצאה אז: אפריל

סלוניקי. האחרון: והידוע הרגיל מגוריהם מקום

יוונית. אזרחותם:

ביותר: הקרובים משפחתם  בני  של והכתובות   השמות
תל ,11 הילדסהיימר רח' אדרת,  בן אליעזר  המבקש, .1
אביב; תל ,11 קהיר קדושי רח' יהודה, לבנה .2  אביב;

יצחק .4 אביב; תל ,1 שמעון התרסי רח' אדרת, יצחק בן .3
רח' משה, מלכה .5 אביב; תל ,69 חשמונאים רח' חגואל,
יהודה רח' חגואל, אברהם .6 אביב; תל ,14 מרידור יעקב

אביב. תל ,13 הנשיא

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת וקנין, הדס

סבא בכפר משפחה לענייני המשפט בבית

1920/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

אברהם השואה שנות נספה של  מותו הצהרת ובעניין:
קורצברד,

,20 מרח' בן יהודה ,009449539 ת"ז קדרון, פנחס והמבקש:
ו/ כהן שרון עו"ד ו/או שטמלר פסח עו"ד ב"כ ע"י ,42305 נתניה
,42292 נתניה ,4 העמק שער מרח' ווקנין-גניש, שושנה עו"ד או

.09-8822393 טלפקס'

הודעה

לענייני המשפט לבית פנה  הנ"ל המבקש  כי ידוע להווי
אביו, נספה של מותו על להצהיר בבקשה סבא, משפחה בכפר
המשפט בית וכי  מת שהוא ומשערים שנעלם השואה  שנות

.8.50 בשעה ,5.2.2009 ביום בבקשה הנ"ל ידון

המבקש: הצהרת לפי הנספה של תיאורו וזה

.19.3.1983 פולין, קונסק, לידתו: ותאריך לידתו מקום

וילה בשם הידוע בבית פולין, פולבי, העיר הרגיל: מגוריו מקום
בפולבי. ז'ילוני ברח' סמוטניה,

פולין. פולבי, האחרון: הידוע מגוריו מקום

פולנית. אזרחותו:

שבבעלות ומשקאות לחומץ חרושת בית בעל התעסקותו:
סמוטניה. בוילה ממוקם המשפחה,

בחיים: עדיין שהוא נראה היה שבו לאחרונה הידוע התאריך
.1942 של שנת חודש פברואר

(אליו גורשו  שבפולין לובלין מחוז הוא נמצא המקום שבו  
בגטאות), וריכוזם הנאצים פלישת לאחר פולבי יהודי
היהודים נשלחו ,1942 שנת של ואפריל  מרס בחודשים 

בלזץ. המוות למחנה שבלובלין, פולבי מגורשי

גיטל .1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
וכן בפולבי עמו לבקוביץ, רעייתו ששהתה לבית קורצברד
(קורצברד) קיילה .2 למותו; לובלין שבפולין, עובר במחוז
וכן עמו בפולבי בלא ילדים ששהתה בתו, נשואה אברוך,
(קורצברד) דוד .3 למותו; עובר שבפולין, לובלין במחוז
לאחר פלישת לליטא שנמלט עת, אותה הרווק קדרון, בנו
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החופשי, הפולני הצבא עם  עת  אותה ושהה הנאצים,
בנו קורצברד, שלמה .4 בישראל); (נפטר התגייס שאליו
ושהה הנאצים פלישת לאחר לליטא נמלט אשר הרווק,
אליעזר .5 ברוסיה; בהפצצה למותו עד שם עת אותה
לובלין ובמחוז בפולבי עמו שהה אשר הרווק, בנו קורצברד,
אשר הרווקה, קורצברד, בתו רייזל .6 למותו; עובר שבפולין,
למותו; עובר שבפולין, לובלין ובמחוז בפולבי עמו שהתה
עת, אותה הרווק בנו (המבקש), קדרון (קורצברד) פנחס .7
לארץ עלה ומשם לליטא הנאצים פלישת לאחר נמלט אשר

ישראל.

ועל ושם ביד ומחקרים שנעשו ספרי היסטוריה אחרים: סימנים
פולבי העיר הנצחה ליהודי ספר פולנים, וכן חוקרים ידי
למחוז שגורשו פולבי יהודי כי מציינים בשואה, שנספו
כל בלא בלזץ  המוות למחנה מלובלין נשלחו לובלין, 
מספר עולה כן את מעשי הנאצים; להסתיר כדי רישומים
בשואה. נרצחו ומשפחתו קורצברד אברהם כי ההנצחה
אף קורצברד), ז"ל (לבית בלה גרינשפן בשם משפחה קרובת

הקרובה. משפחתו ומות מותו על ושם" ב"יד עדות נתנה

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

מרכזת נחום, ענת

סבא בכפר משפחה לענייני המשפט בבית

1930/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

שנות נספה המבקש, של דודו של מותו הצהרת ובעניין:
קורצברד, איסק השואה

,20 מרח' בן יהודה ,009449539 ת"ז קדרון, פנחס והמבקש:
ו/ כהן שרון עו"ד ו/או שטמלר פסח עו"ד ב"כ ע"י ,42305 נתניה
,42292 נתניה ,4 העמק שער מרח' ווקנין-גניש, שושנה עו"ד או

.09-8822393 טלפקס'

הודעה

לענייני המשפט לבית פנה  הנ"ל המבקש  כי ידוע להווי
של דודו (אחי מותו בבקשה להצהיר על משפחה בכפר סבא,
וכי מת שהוא ומשערים שנעלם השואה, שנות נספה אביו),

.8.30 בשעה ,5.2.2009 ביום הנ"ל בבקשה ידון המשפט בית

המבקש: הצהרת לפי הנספה של תיאורו וזה

השנים בין פולין, קונסק, לידתו: ותאריך לידתו  מקום
.1896-1895

וילה בשם הידוע בבית פולין, פולבי, העיר הרגיל: מגוריו מקום
בפולבי. ז'ילוני ברח' סמוטניה,

פולין. פולבי, האחרון: הידוע מגוריו מקום

פולנית. אזרחותו:

שבבעלות ומשקאות לחומץ חרושת בית בעל התעסקותו:
סמוטניה. בוילה ממוקם המשפחה,

בחיים: עדיין שהוא נראה היה שבו לאחרונה הידוע התאריך
.1942 של שנת חודש פברואר

(אליו גורשו  שבפולין לובלין מחוז הוא נמצא המקום שבו  
בגטאות), וריכוזם הנאצים פלישת לאחר פולבי יהודי
היהודים נשלחו ,1942 שנת של ואפריל  מרס בחודשים 

בלזץ. המוות למחנה שבלובלין, פולבי מגורשי

מניה .1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
לובלין ובמחוז בפולבי עמו  ששהתה  רעייתו קורצברד,
רווק עשרה בן בנו, קורצברד, אליעזר .2 למותו; עובר שבפולין,
עובר שבפולין, לובלין ובמחוז בפולבי עמו ששהה עת, אותה
עת, אותה רווקה עשרה, בת בתו שושנה, זושה .3 למותו;

למותו. עובר שבפולין, לובלין ובמחוז בפולבי עמו ששהתה

ועל ושם ביד ומחקרים שנעשו ספרי היסטוריה אחרים: סימנים
פולבי העיר הנצחה ליהודי ספר פולנים, וכן חוקרים ידי
למחוז שגורשו פולבי יהודי כי מציינים בשואה, שנספו
כל בלא בלזץ  המוות למחנה מלובלין נשלחו לובלין, 
מספר עולה כן את מעשי הנאצים. להסתיר כדי רישומים
בשואה. נרצחו ומשפחתו קורצברד איסק כי ההנצחה
אף קורצברד), ז"ל (לבית בלה גרינשפן בשם משפחה קרובת

הקרובה. מותו ומות משפחתו ב"יד ושם" על עדות נתנה

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

מרכזת נחום, ענת

סבא בכפר משפחה לענייני המשפט בבית

3440/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

ררס, (ישראל) איזידור הנעדר של מותו הצהרת ובעניין:

רונן גרונברג עו"ד ב"כ ררס, ע"י (יהודית) והמבקשת: עדה
כפר סבא, ,57 ויצמן מרח' פורת, מיכל ו/או פולטין עמיר ו/או

.09-7454782 פקס' ,09-7454768 טל'

הודעה

לענייני המשפט לבית פנתה הנ"ל המבקשת כי ידוע להווי
מותו על להצהיר בבקשה ,26.6.2008 סבא ביום משפחה בכפר

בשואה. שנספה ומשערים שנעלם הנ"ל הנעדר של

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדר תיאורו וזה

.13.1.1883 לידתו ותאריך לידתו: צ'רנוביץ, מקום

פולין. קולומיה, הרגיל: מגוריו מקום

דפוס. התעסקותו: בעל
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נמצא שבו והמקום הנעדר נראה שבו האחרון הידוע התאריך
פולין. קולומביה, גטו ,1941 אז:

בנסיבות   1941 בשנת  נעלם ז"ל (ישראל) איזידור ררס  
- מאורעות עקב מת שהוא לשער מספיק יסוד הנותנות
במהלך לאומיות; או גזעיות, דתיות רדיפות מלחמה/עקב
קולומיה בגטו משפחתו עם המנוח הוחזק המלחמה

שבפולין.

יוסף .1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
המבקשת, ררס, (יהודית) עדה .2 הנעדר; של אחיו ז"ל, ררס

אלמנתו של דוד ררס, בנו של הנעדר.

  מיכל פורת, עו"ד
המבקשת כוח                       באת

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4201/07 אזרחי תיק

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

גור, דחסידי חנצ'ינסקי הענדיל חסדי עמותת פירוק ובעניין
,58-028806-6 ע"ר

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

לבית  בקשה 1.8.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

18.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בירושלים המחוזי המשפט בבית

5178/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, קייטרינג חברת עוף נוף פירוק ובעניין

רוטנברג, עו"ד צבי ב"כ ע"י שמעון וייצהנדלר, והמבקש:
,95423 ירושלים ,8 ציון בן מרח'

לבית  בקשה 3.6.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום  בדין  היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת 

25.11.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   18.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.20.11.2008

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

עו"ד רוטנברג, צבי  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1289/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, קוסמטיקס קלרס חברת פירוק ובעניין

בר–אל, חי עו"ד ב"כ ע"י אונגייברג, סופיה והמבקשת:
.52521 גן רמת ,29 היצירה מרח'

לבית  בקשה 26.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

23.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.1.12.2008 ביום

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

עו"ד חי בר–אל,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1798/08 אזרחי תיק

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

למעוטי יכולת, לעזרה לוי אברהם קרן עמותת ובעניין פירוק
,58-004382-6 ע"ר

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

לבית  בקשה 25.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.11.2008 בשעה 8.30.

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

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1799/08 אזרחי תיק

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

,58-044799-3 ע"ר מחסור, ללא חיים עמותת פירוק ובעניין

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

לבית  בקשה 25.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.11.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2304/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, קוסמטיקה ליין  ברייט חברת  פירוק  ובעניין
,51-273646-3

מס'  איטלקית (חברה  Vanta Solingen s.a.s והמבקשת:
מרח' קאשאניאן, לימור עו"ד ב"כ ע"י ,(.P.I. 03319770156 תאגיד

.03-6773584 פקס' ,03-6762258 טל' ,52348 גן רמת ,11 נגבה

לבית  בקשה 17.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.12.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

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

עו"ד קאשאניאן, לימור  
המבקשת כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2310/08 אזרחי תיק

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

אצל ,52-000171-0 ח"פ בע"מ, דבר חברת פירוק ובעניין
אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' העובדים, חברת

ו/ טילר לוי דורית עו"ד ב"כ ע"י עצמה, החברה והמבקשת:
כפיר הררי, ו/או ברא"ז רן הר–צבי ו/או ליאור ו/או מור נרדיה או
פקס' ,03-5272164 טל' ,62038 אביב תל ,124 גבירול אבן  מרח'

.03-5272166

לבית  בקשה 17.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

הדיון. מועד לפני

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

עו"ד טילר, לוי דורית  
המבקשת כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2358/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, נסיעות ותיירות פנורמה חברת בל פירוק ובעניין
,44280 סבא כפר ,26 כלנית רח' ,51-245487-7

ב"כ ע"י החברה), (עובדי ואח' שפירא תמרה והמבקשים:
,52522 גן רמת ,7 אבא הלל מרח' לזר, אלי ו/או גולן עו"ד אייל

.03-7516612 פקס' ,03-6123376 טל'

לבית  בקשה 25.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

31.12.2008 בשעה 8.30.

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

באופן בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.1.12.2008 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

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

עו"ד אייל גולן,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2402/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, לבניין הזוהר מגדל חברת פירוק  ובעניין
,51-161185-7

,52-000703-0 ח"צ בע"מ, לישראל דיסקונט בנק והמבקש:
עו"ד ממשרד בנקי, מיקה  ועו"ד שלהבת יובל  עו"ד ב"כ ע"י
טל' ,91000 ירושלים ,69 ת"ד ,31 הלל רח'  ושות', ארנון יגאל 

.02-6239234 פקס' ,02-6239240

לבית  בקשה 2.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.1.2009 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.25.12.2008

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

עו"ד                     יובל שלהבת, עו"ד מיקה בנקי,
                                    באי כוח המבקש

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2428/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, (1995) אקשטיין שיווק סריגי חברת ובעניין פירוק
,51-215030-1

שירותים שלג .2 ,030506992 ת"ז גליק, חיים .1 והמבקשים:
ב"כ ע"י ,51-165414-7 ח"פ בע"מ, (1992) הטקסטיל לענף
המגדל ,5 עזריאלי ממרכז חייט, ורוברטו ביניש יחזקאל עו"ד
,03-6130480 טל' ,67025 אביב תל ,132 בגין מנחם דרך המרובע,

.03-6130481 פקס'

לבית  בקשה 4.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

15.1.2009 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

הדיון. קודם

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

עו"ד חייט, רוברטו  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2466/08 אזרחי תיק

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

,51-324425-1 ח"פ בע"מ, חמד ג. דלת חברת פירוק ובעניין
פקס' ,08-9930411 טל' ,76838 מיקוד ,92 ת"ד ,14 ישרש  מושב

,08-9930421

,51-305719-0 ח"פ בע"מ, הפורמייקה מקור והמבקשת:
,8486 ת"ד ,102 יפו מדרך קון, סגל ו/או אבישי ניר עו"ד ב"כ ע"י

.04-8516644 פקס' ,04-8516030 טל' חיפה,

לבית  בקשה 14.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

6.1.2009 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.30.12.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

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

עו"ד ניר סגל,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2467/08 אזרחי תיק

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

,51-179435-6 ח"פ בע"מ, חברת רהיטי א.ל.י.ה פירוק ובעניין
,08-9930421 פקס' ,08-9930411 טל' ,49560 פתח תקוה ,29 פינסקר מרח'

,51-305719-0 ח"פ בע"מ, הפורמייקה מקור והמבקשת:
,8486 ת"ד ,102 יפו מדרך קון, סגל ו/או אבישי ניר עו"ד ב"כ ע"י

.04-8516644 פקס' ,04-8516030 טל' חיפה,

לבית  בקשה 14.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

6.1.2009 בשעה 8.30.
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לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.30.12.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

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

עו"ד ניר סגל,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2468/08 אזרחי תיק

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

ציבוריות לעבודות חברה וגנר עמיחי חברת פירוק ובעניין
,76283 רחובות ,41 וייצמן רח' ,51-057463-5 ח"פ בע"מ,

עו"ד ב"כ  ע"י  ,307586354 ת"ז נדורז, גריגורי והמבקש:
טל' חיפה, ,8486 ת"ד ,102 יפו מדרך קון, אבישי ו/או סגל  ניר

.04-8516644 פקס' ,04-8516030

לבית  בקשה 14.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

6.1.2009 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.30.12.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד ניר סגל,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2530/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, נתניה כבישים קבלני נס את גרוס חברת פירוק ובעניין
,51-008242-3 ח"פ

דוד עו"ד ב"כ  ע"י ,015797939 ת"ז ביוך, אלנה והמבקש:
,09-8629592 טל' ,1700 ת"ד נתניה, ,7/14 העצמאות מרח' מימון,

.09-8329166 פקס'

לבית  בקשה 23.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

11.1.2009 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,11.1.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.8.30

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

עו"ד מימון, דוד  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8472/08 אזרחי תיק

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

ח"פ 51-173263-8, 92 בע"מ, ריהוט שמיר חברת פירוק ובעניין
,87713 נתיבות ,320 ת"ד נתיבות, התעשיה אזור ,3 הבונים מרח'

,08-9930421 פקס' ,08-9930411 טל'

,51-305719-0 ח"פ בע"מ, הפורמייקה מקור והמבקשת:
,8486 ת"ד ,102 יפו מדרך קון, סגל ו/או אבישי ניר עו"ד ב"כ ע"י

.04-8516644 פקס' ,04-8516030 טל' חיפה,

לבית  בקשה 11.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

16.12.2008 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.9.12.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

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

עו"ד ניר סגל,  
המבקשת כוח בא

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

בע"מ (מגרש) ולדמן משה נכסי
(51-061075-1 (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
ויצמן רח' המפרק, במשרד ,17.00 בשעה ,10.12.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, שוב,                                                אביעד
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בע"מ פרח איאד
(51-360116-1 (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
שנקר רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.12.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם הרצליה, ,16
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                                איאד פרח,

בע"מ מחשבים דן
(51-098289-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של החברה, במשרדה ,19.00 בשעה ,20.1.2009 תתכנס ביום
של סופי הגשת דוח אביב, לשם החייל, תל רמת ,6 ולנברג ראול
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק דרור,                                                צדוק

בע"מ (1999) נכסים מורבה טויבין
(51-287543-6 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,25.12.2008 תתכנס ביום
רח' אסלמן, יורם עו"ד במשרד ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,9 העם אחד
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

עו"ד רוזביץ, לרינה    

החברה כוח באת

בע"מ ארמוזה אברהם פרטס אבי
(51-145933-1 (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
הגשת לשם ירושלים, ,18 אלהיאב ברח' ,25.1.2009 תתכנס ביום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד להחליט החברה, וכדי בנכסי

החברה.

מפרק ארמוזה,                                                אברהם

בע"מ מרין גל-טק
(51-235467-1 (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
אילונה רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,6.1.2009 תתכנס ביום
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם חולון, ,13/27 פהר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת בלומברג,                                                עמליה

בע"מ טלטרייד א מ
(51-375417-6 (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
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,4.1.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם מוצקין, קרית ,25 רנס רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק איבגי,                                                מרדכי

אשורוב בע"מ שיווק יוסי
(51-329545-1 (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
פנחסוב עזריה עו"ד אצל ,16.00 בשעה ,11.1.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חולון, ,35 סוקולוב רח' אריאל,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אשורוב,                                                יוסי

בע"מ פופותם
(51-394858-8 (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
,93 משק המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,31.12.2008 תתכנס ביום
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ישראל, ניר מושב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת                                                עינת לוי,
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בע"מ טכנולוגיות חן נגב
(51-401990-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

נמסרתבזההודעהבהתאםלסעיף338 לפקודתהחברות[נוסח 
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
יפו רח' אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,31.12.2008 ביום
המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם ,823 משרד כלל, מרכז ,97
וכדי החברה,  בנכסי נעשה ומה  הפירוק  התנהל כיצד המראה 

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

שליט  צבי ברגר     אריה אמר     ניסים  

מ פ ר ק י ם  

בע"מ מזון שרותי מ.נ.ע
(51-344998-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
נחמן, רום עו"ר  את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה
פקס' ,09-7444188 טל' ,44271 סבא כפר ,24 טשרניחובסקי  מרח'

החברה. למפרק ,09-7444199

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, נחמן, רום

בע"מ קיפלייף
(51-364951-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,2.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אביב, תל ,20 בכר זאב מרח' ,033661620 יצחק (צחי) שאשא, ת"ז

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 יצחק (צחי) שאשא,

בע"מ 2002 אוריאלי יהודה
(51-333239-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית כהן, זאבי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק גן, רמת ,12 הלל סילבר אבא רח' איילון ביטוח,

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, כהן, זאבי

בע"מ חברה להשקעות רינונים
(51-109552-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,23.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
דוידי, איל עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דוידי, איל

בע"מ שיזוף כלף ניר
(51-344394-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תל ,18 ריינס מרח' כלף, ניר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ניר כלף,



9.11.2008 התשס"ט, בחשוון י"א ,5864 הפרסומים ילקוט 306

והשקעות בע"מ אחזקות ד.ו. שקד
(51-285411-8 (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 ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,1 המורד מרח' כהן, דוד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גבעתיים,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק דוד כהן,

הוקו טכנולוגיות בע"מ
(51-298056-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יעקבי, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6967710 תל אביב, טל' ,159 אלון יגאל

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, יעקבי, משה

בע"מ וניהול ייעוץ - עמית אריה
(51-400911-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ורד גמליאל, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,99 החשמונאים

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, גמליאל, ורד

בע"מ אל.בי.טי.
(51-151377-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23539299 לוי, ת"ז עו"ד זיו את ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,20692 אזור תעשיה יקנעם ,7 היצירה מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זיו לוי,

בע"מ תרועה
(51-184502-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' היצירה סרן, גדי ולמנות את עו"ד מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,3

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גדי סרן,

תמרה הפקות בע"מ
(51-335273-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יונגר,  אריה רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
תל ,9 רח' השלושה ושות', יונגר אריה ממשרד רו"ח ,004736161

החברה. למפרק אביב,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,



307 9.11.2008 התשס"ט, בחשוון י"א ,5864 הפרסומים ילקוט

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

מפרק רו"ח, יונגר, אריה

בע"מ אחזקות תמזין
(51-285937-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,11.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז עו"ד שי פורת, את ולמנות מרצון לפרק את החברה החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,3 מרח' נירים ,054180195

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, פורת, שי

ומשכנתאות בע"מ חברה להשקעות
(51-006738-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אלטרמן, ת"ז מיכל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
החברה. למפרקת ,52118 גן רמת ,3 הלל אבא מרח' ,034509000

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, אלטרמן, מיכל

נכסי פפר בע"מ
(51-080120-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
4א, עמרי מרח' פפר, טובה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל

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 פפר, טובה

בע"מ אנ.ווי.סי.איי.סי
(51-277906-7 (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 ,7.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
טיטונוביץ, אמיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
למפרק ,03-6114080 טל' ,52520 גן רמת ,7 ז'בוטינסקי מדרך

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, טיטונוביץ, אמיר

בע"מ הלב שרות שר-לב
(51-134125-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אהרון, חיים עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6138785 טל' ,52522 גן רמת ,7 הילל אבא

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, אהרון, חיים

בע"מ רפואיים פרויקטים וייזום ניהול נופ"ר
(51-1349171-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אהרון, חיים עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6138785 טל' ,52522 גן רמת ,7 הילל אבא

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, אהרון, חיים

בע"מ ואמנות שיווק תיווך בוסידן
(51-248530-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' יוסף בסן, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,15 שפרוט

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, בסן, יוסף

בע"מ קוסמטיקס ספקטרון
(51-355253-9 (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 ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23539299 לוי, ת"ז עו"ד זיו את ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,20692 אזור תעשיה יקנעם ,7 היצירה מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זיו לוי,

בע"מ מרקום מטאור
(51-350287-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
פרקש, עו"ד גיל את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,16 דיסנצ'יק מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פרקש, גיל

הובלות בע"מ יצחק רוקח
(51-217319-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' השלושה רקח, יצחק את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ים, בת ,44

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רקח, יצחק

בע"מ לימיטד הולדינג פולקרנד
(56-002135-4 (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 ,21.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' למפר, בוריס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,9 העם אחד

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, למפר, בוריס

בע"מ פלסט גד א.ט
(51-349378-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' טמיר, בנימין עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,09-7710388 טל' רעננה, ,117 אחוזה

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, טמיר, בנימין

לבן אינווסטק בע"מ א.א. כחול
(51-381413-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,76 הרא"ה מרח' גביש, גיא את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק גביש, גיא

בע"מ מתקדמים מסחריים פתרונות - איי.סי.אס.פרו
(51-284265-9 (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 ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הגילה מרח' בשארי, אבנר ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,17

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בשארי, אבנר

הופה בע"מ
(51-378914-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד אופיר טשורני, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק ,03-6091282 טל' גן, רמת ,7 הילל אבא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רו"ח, עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ קורפ הולדינג אינוסמנט לון ראן
(51-212273-0 (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 ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אריה מרח' תור, עו"ד ברק את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,3/8 שרון

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, ברק תור,

בע"מ והשקעות יזמות ט.ס.ש.ר
(51-376229-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' וגנר-שגב, עו"ד תמי את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,67891 אביב תל ,96 אלון יגאל

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, וגנר-שגב, תמי

ותכנון בע"מ יזום נווה הדקל
(51-134533-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.8.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שפיר ממושב רחל שמעוני, מרצון ולמנות את החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,79515 גת שדה ד"נ ,3

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 שמעוני, רחל
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בע"מ סקיריידר
(51-361164-0 (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 ,17.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022139166 כהן, ת"ז אורי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק כהן, אורי

בע"מ 3946 גוש נזר
(51-027451-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרקת פבזנר,  רות את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה.

מפרקת פבזנר, רות

בע"מ פי.וי.סי. וגגות מרזבים פלמריה
(51-307526-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אשואל, אופיר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

נווה ימין, למפרק החברה. ,73 התמר מרח' ,027924570

מפרק אופיר אשואל,

בע"מ בטיחות הנדסת גלטל
(51-122832-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
את דניאל לוין, ולמנות מרצון החברה את התקבלה החלטה לפרק

החברה. השרון, למפרק הוד ,12 רקפת מרח' ,030133417 ת"ז

מפרק לוין, דניאל

סטארג בע"מ
(51-321624-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אלכס את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה
החברה. יהודה, למפרק אור ,4 השקד מרח' ,014426225 ת"ז סנדלר,

מפרק סנדלר, אלכס

בע"מ רפואה שרותי ג.ר.ז.
(51-119312-0 (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
החברים שכל לאחר ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
רן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק גן, רמת ,18 מרח' דניאל ,022704324 ת"ז מיכלס,

מפרק עו"ד, מיכלס, רן

בע"מ ניהול ופיקוח שפונדר
(51-305222-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גן, רמת ,14 הילל אבא ברח' ,16.00 בשעה ,7.12.2008 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, צימרינג,                                                שי

- חברה לנאמנות בע"מ  וילנקו ושות'
(51-297256-3 (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
גן, רמת ,14 הילל אבא ברח' ,12.00 בשעה ,7.12.2008 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, צימרינג,                                                שי
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ערוצי פיננסים בע"מ
(51-238377-9 (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
הפרגים רח' החברה, במשרדי ,10.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת  לשם הרצליה, ,5
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                                דוד כץ,

מיקום רהיט בע"מ
(51-402851-3 (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
רח' המפרק, במשרדי ,16.00 בשעה ,15.12.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,33 זמנהוף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד,                                                עמרי ארז,

בע"מ עסקי שת"פ
(51-214795-0 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.12.2008 תתכנס ביום
תל ,2 טברסקי רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

ויעוץ בע"מ ניהול אומית ג.א.
(51-343156-9 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.12.2008 תתכנס ביום
תל ,2 טברסקי רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ תוכנה מערכות עומרים
(51-274884-9 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.12.2008 תתכנס ביום
תל ,2 טברסקי רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ יבוא אל.טי.אל
(51-368422-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.12.2008 תתכנס ביום
תל ,2 טברסקי רח' המפרק, אצל ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

בע"מ ישראל ספק
(51-373173-7 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.12.2008 תתכנס ביום
תל ,2 טברסקי רח' המפרק, אצל ,13.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ליבוביץ, רונן

ותרבות לחינוך אתרים
(58-032363-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,26.10.2008 ביום שהתכנסה
משקלוב הלל שפירא, מרח' עו"ד מרצון ולמנות את העמותה

העמותה. למפרק ירושלים, ,14
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את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שפירא, הלל

בע"מ  פנינית קאירי - וילונות  וילונות
(51-279273-0 (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
כהן, יצחק עו"ד במשרדי 10.12.1008 בשעה 10.30, תתכנס ביום
,706 משרד ,7 קומה ,UMI בניין לציון, ראשון ,26 סרחוב רח'
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, גבאי,                                                אלון

בע"מ   בובקי
(51-206930-3 (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
לשם הגשת בתל אביב, 15.12.2008 בשעה 10.00, תתכנס ביום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גלזר,                                                עופר

ו–7697 בע"מ  7696 בגושים קרקעות לפיתוח החברה
(51-039600-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הליך ביטול הודעה על

של המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה, בזה ניתנת
החלטה נתקבלה ,7.10.2008 ונתכנסה ביום שנועדה החברה הנ"ל,

החברה. של מרצון הפירוק הליך את לבטל

מפרק עו"ד, דיאמנט, יהושע

בע"מ קרמירה
(51-066367-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק החלפת על הודעה

בכתב החלטה נתקבלה ,23.9.2008 כי ביום הודעה, ניתנת בזה
את ולמנות החברה, מפרק את להחליף בחברה, המניות בעלי של

החברה. למפרק גן, רמת ,11 תובל מרח' מזרחי, אייל רו"ח

מפרק רו"ח, מזרחי, אייל

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ט בתשרי י"ג ביום העבודה בסיום מולו  המוחזקים

(12 באוקטובר 2008):

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(12.10.2008) התשס"ט בתשרי י"ג

34,795,461,680

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(7.10.2008) בתשרי התשס"ט ח'

34,472,996,410

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

322,465,270

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(12.10.2008) התשס"ט בתשרי י"ג

34,795,461,680

(13 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ד

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ט בתשרי כ"ג ביום העבודה בסיום מולו  המוחזקים

(22 באוקטובר 2008):

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(22.10.2008) התשס"ט בתשרי כ"ג

34,658,391,760

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(12.10.2008) התשס"ט בתשרי י"ג

34,795,461,680

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

-137,069,920

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(22.10.2008) התשס"ט בתשרי כ"ג

34,658,391,760

(23 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ד

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


