
רשומות

הפרסומים ילקוט

לפי למשרד ממשרד פעולה שטחי העברת על  הודעה
438 הממשלה.....................................................................   חוק

438   ..................................................... לכהונה בפועל מינוי קאדי

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

438 הממשלה........................   חוק–יסוד: לפי סמכויות אצילת

חוק לפי ופקידת סעד מחוזית פקידת סעד מינוי

438   ............................................................ והשגחה) (טיפול הנוער

חוק לפי הגבייה על ממונים מינוי וביטול  מינוי
439   ................................................................ הביטוח הלאומי

439   .................................. החוק האמור לפי גבייה מינוי פקידי

439 לישראל   הכניסה חוק לפי סמכויות העברת על הודעה

עיריות של קביעת מספר החברים בדבר  הודעה
440   ............................................................ ומועצות מקומיות

442   ....... הניקיון שמירת חוק ניקוי לפי צו להוציא הסמכה

של משרד תמיכה לחלוקת כספים לצורך תיקון למבחנים
442   ............ ציבור התרבות והספורט במוסדות החינוך

443 והצמדה..................   ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה

443 (רישיונות).............................   החשמל תקנות לפי הסמכה

443   ........... מזיקים) (הדברת עסקים רישוי תקנות לפי מינוי

 

443 המסוכנים................................   החומרים חוק לפי הסמכה

443 רישוי עסקים..............   חוק לפי כניסה הסמכה בסמכות

444 המינהליות..   העבירות חוק לפי מפקח מינוי על הודעה

חוק לפי מוקדמים היתרים של פקיעתם בדבר  הודעה
444   ...................................................................................... הנפט

444 נפט...................................   של זכויות בדבר פקיעתן הודעה

כביש חוק לפי אגרה סכומי עדכון בדבר  הודעה
444   ......................................... לישראל) ארצי (כביש אגרה

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

445 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

מחוזית חלקית מיתאר תכנית הפקדת  הודעה בדבר
446   ...................................................................... למחוז המרכז

מחוזיות מיתאר תכניות אישור בדבר  הודעות
446   ................................................. והצפון המרכז למחוזות

447   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

461   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

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

468   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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ממשרד למשרד פעולה שטחי העברת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
על  העבירה, הממשלה כי  החוק), - (להלן התשס"א-12001 
הממשלה2, לחוק–יסוד: 31(ד) לסעיף בהתאם סמכותה פי
מבוגרים לחינוך מהאגף להלן המפורטים הפעולה שטחי את

גמלאים: אל המשרד לענייני החינוך במשרד

מבוגרים להעשרת קורסים המקיימים בגופים תמיכה (1)
שונים; בנושאים

מוגבלויות; בעלי לאנשים פנאי ופעילויות תכניות מימון (2)

המורשת להנחלת  פעילות  המקיימים בגופים  תמיכה  (3)
בתקופת והמחתרות המגן כוחות בנושא הידע והעמקת

הרחב; לקהל המדינה טרום

קתדראות הכוללת למבוגרים העשרה פעילות תקצוב (4)
יסודית השכלה להשלמת קורסים תקצוב וכן עממיות
החינוכיים- ההיבטים כל (תהיל"ה); הבוגרת לאוכלוסיה
הענקת לימודים, תכנית  אישור פיקוח, (לרבות  פדגוגיים
משרד בידי ייוותרו לתהיל"ה הנוגעים וכדומה) תעודות

החינוך;

המתקיימת מבוגרים לחינוך העשרה פעילות תקצוב (5)
תקצוב וכן עממיות קתדראות הכוללת מקומיות ברשויות
הבוגרת לאוכלוסיה יסודית השכלה להשלמת קורסים
(לרבות החינוכיים-פדגוגיים ההיבטים כל (תהיל"ה);
וכדומה) תעודות הענקת לימודים, תכנית אישור פיקוח,

משרד החינוך; בידי ייוותרו הנוגעים לתהיל"ה

מורשת של בנושאים שונים הרחב סמינרים לציבור תקצוב (6)
והיסטוריה.

בינואר   1) התשס"ט בטבת ה' - האחריות  העברת מועד
.(2009

הכנסת  ראש  ליושבת הודעה נמסרה לחוק,   9 סעיף לפי
(2 בנובמבר 2008). התשס"ט בחשוון ד' ביום

(5 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ז'
(3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2 ס"ח

לכהונה בפועל מינוי קאדי
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 לפי

התשכ"א- הקאדים, לחוק 5(א)(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני והקאדי, לערעורים השרעי הדין בית נשיא ובהסכמת ,11961
הדין בבית בפועל אבו עביד, לכהונה מוחמד הקאדי את ממנה

אזורי. שרעי כהונתו בבית דין לערעורים, נוסף על השרעי

(31 בינואר 2009). התשס"ט בשבט ו' יום עד המינוי תוקף

(30 באוקטובר 2008) התשס"ט בחשוון א'
 (3—260 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.118 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

הסמכת מאבטח
הציבור, על ביטחון שמירה סמכויות לשם חוק  לפי

התשס"ה-2005

שמירה  לשם סמכויות לחוק  7 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני מסמיך  החוק), התשס"ה-12005 (להלן - הציבור, ביטחון על
או לכנסת הבחירות ביום קלפי במקום המוצב מאבטח כל
- מאבטח) (להלן החוק לעניין למאבטח לרשויות המקומיות,

כשירותו. אישר את שקצין מוסמך ובלבד

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

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

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

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

(29 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ח ל'
(3—3595 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.758 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

סמכויות אצילת
הממשלה חוק–יסוד: לפי

הממשלה1, לחוק–יסוד: 33(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
משרד ומשפחתונים של יום למעונות האגף אוצל למנהלת אני
5(א), ,2 סעיפים לפי סמכויותי את והתעסוקה המסחר התעשיה
מעון לעניין התשכ"ה-21965, על מעונות, הפיקוח לחוק ו–7 (6)
שב–1  או שנים 3 גיל עד לילדים יומי שהייה מקום המשמש
שנים, שלוש להם מלאו  לימודים שנת אותה  של בספטמבר
מינוי למעון, רישיון ביטול למעון, ניהול רישיון מתן למעט
לשמש מסגרת כולו שנועד מעון של וסגירתו מפקחים למעון
בסיכון פעוטות  בחוק כמשמעותו בסיכון לפעוטות טיפולית 

(הזכות למעון יום), התש"ס-32000.

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'
(3—17 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.158 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.48 עמ' התשכ"ה, 2 ס"ח

.248 עמ' התש"ס, 3 ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לפקידת ,023620081 ת"ז יעל ירום, ממנה את אני התש"ך-21960,

האמור. החוק לעניין והמרכז, אביב תל במחוז סעד

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'
(3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח
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סעד פקידת מינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לפקידת ,056665722 ת"ז דהן, אילנה את ממנה אני התש"ך-11960,

האמור. החוק יבנה, לעניין האזורית חבל במועצה סעד

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'
(3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח

הגבייה על ממונים מינוי
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

הלאומי הביטוח לחוק 367(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המפורטים להלן את אני ממנה התשנ"ה-11995, משולב], [נוסח

המסים (גבייה)2: פקודת לעניין הגבייה לממונים על

זהות מס' ________________________השם
013072806 רולנדה הופנר
016625295 לגר אולגה
068962885 פרל אלי
050707892 סיטון גל מאירה
056665094 כהן רונית
053660064 יחזקאל יואב

(14 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ט'
(3—229 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.210 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח

.1374 עמ' ב', כרך 2 חא"י,

הגבייה על ממונים מינוי ביטול
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

הלאומי הביטוח לחוק 367(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
של המינויים את ביטלתי התשנ"ה-11995, משולב], [נוסח
המסים פקודת לעניין  הגבייה על לממונים מטה  המפורטים

(גבייה2):

זהות מס' ________________________השם
3071883748 אגסי יוסף

403651197 תעיזי חיים
5016771164 קושניר ראיסה רעיה
6067251827 קיסרא יוסי

(14 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ט'
(3—229 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.210 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח

.1374 עמ' ב', כרך 2 חא"י,

.2005 עמ' התשנ"ו, 3 י"פ

.1877 עמ' התשמ"ח, 4 י"פ

.3686 עמ' התשנ"ז, 5 י"פ

.2574 עמ' התשמ"ח, 6 י"פ

מינוי פקידי גבייה
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

הלאומי הביטוח לחוק 367(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המפורטים להלן את אני ממנה התשנ"ה-11995, משולב], [נוסח

(גבייה)2: פקודת המסים גבייה, לעניין לפקידי

זהות מס' ________________________השם
040614059 ליאת בן חמו
051393585 ארנון אלונה
024923153 מרקו עדית
037250065 אביחסירה שמרית
040791717 מקסימוב שרה
024262412 ישראלה מקיטן
038326377 גלברט גולן
028539591 קירטצ'וק אלה
033839622 ליטל ניר
039277751 רוזן שגית
061678330 סריבמן נויה
034544734 רז אלעד
033087529 רענן-עזר אסתר
052854981 זרגרי עינת
034392514 דורון מנחם
029834496 זידאן מונעם
052644747 ישראל יחיא
055923221 חוברה סימה
024566259 גרניט דפנה
056665094 כהן רונית
057159261 זיגדון רוחמה
028424893 יהודה עידית
028007615 כספי מיכל
040235582 יעקוביאן עינת
032354615 עשוש אפי
028656965 אפריאט אבי

(25 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ד
(3—229 (חמ

הרצוג יצחק  
החברתיים והשירותים הרווחה שר  __________

.210 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח

סמכויות העברת על הודעה
לישראל, התשי"ב-1952 חוק הכניסה לפי

הכניסה לחוק 16(א) סעיף מודיע שבתוקף סמכותי לפי אני
ראש  ליושב העברתי החוק), - לישראל, התשי"ב-11952 (להלן
סעיפים לפי סמכויותי את הפנים במשרד לזרים ההשגה ועדת
לעניין מקרים פרטניים,  - 6 ,5 ,4 ו–(ג), (ב) 3א(א), ,3 ו–ב, 2(א)

לחוק. ו–11

(13 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ט"ו
(3—677 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.189 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח
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עיריות החברים של מספר בדבר קביעת הודעה
ומועצות מקומיות

(א), המקומיות ולפי צו המועצות העיריות פקודת לפי
התשי"ג-1953 המועצות המקומיות (ב), צו התשי"א-1950,

סעיף העיריות1, לפקודת  19 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
 6 וסעיף התשי"א-21950, (א), המקומיות  המועצות  לצו 6
כי קובע אני התשי"ג-31953, (ב), המקומיות המועצות לצו
והמועצות העיריות של מהמועצות אחת בכל החברים מספר
הבאות הכלליות בבחירות להיבחר העומדות המקומיות
בטור להלן כמצוין יהיה התשס"ט, בשנת המקומיות לרשויות

א': בטור המצוין המקומית הרשות של שמה ליד ב'

א' טור
היישוב שם

ב' טור
מועצה חברי מספר

ג' טור
תושבים מספר

96,370אבו גוש

סנאן 1111,703אבו

יהודה 1110,272אבן

אל–פחם 1545,397אום

יהודה 1535,007אור

עקיבא 1318,695אור

1111,285אזור

1760,375אילת

1112,039אכסאל

93,055אליכין

1532,765אלעד

27226,168אשדוד

21120,823אשקלון

יעקב 98,279באר

27202,487באר שבע

98,033בועיינה-נוג'ידאת

אל–מכסור 97,900ביר

1110,527בית ג'ן

96,382בית דגן

1318,430בית שאן

1976,774בית שמש

25159,972בני ברק

עי"ש 97,421בני

עדה 1111,655בנימינה-גבעת

טבעון 96,685בסמת

25157,128בת ים

1117,933ג'דיידה-מכר

95,587ג'ולס

98,602ג'לג'וליה

א–זרקא 1112,110ג'סר

א' טור
היישוב שם

ב' טור
מועצה חברי מספר

ג' טור
תושבים מספר

חלב )גוש 93,002(ג'ש

שמואל 1321,327גבעת

1755,316גבעתיים

1117,646גדרה

יבנה 1117,085גן

תקווה 1113,680גני

חנא 98,988דייר

1537,346דימונה

השרון 1547,866הוד

1996,291הרצליה

יעקב 1318,766זכרון

96,674זרזיר

1985,431חדרה

25193,348חולון

1110,270חורה

95,573חורפיש

31300,152חיפה

הגלילית 99,639חצור

1545,425טבריה

1322,535טירה

הכרמל 1320,792טירת

1528,184טמרה

95,532יאנוח-ג'ת

93,330יבנאל

1534,733יבנה

1528,164יהוד-מונוסון

1116,340יפיע

1320,182יקנעם עילית

31816,488ירושלים

910,000כאבול

אל–היג'א אבו 93,050כאוכב

1111,033כוכב יאיר

1111,792כסיפה

כעביה-טבאש-
94,574חג'אג'רה

72,922כפר ברא

ורדים 95,956כפר

יאסיף 99,525כפר

יונה 1115,759כפר

93,009כפר כמא __________
.197 חדש, עמ' נוסח ישראל, 1 דיני מדינת

.178 עמ' התשי"א, 2 ק"ת

.1174 עמ' התשי"ג, 3 ק"ת
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א' טור
היישוב שם

ב' טור
מועצה חברי מספר

ג' טור
תושבים מספר

1989,947כפר סבא

קאסם 1318,884כפר

1115,369כפר קרע

שמריהו 72,166כפר

תבור 72,843כפר

1750,687כרמיאל

95,936להבים

99,339לקיה

ציון 1525,771מבשרת

1319,690מגאר

1527,085מגדל העמק

1769,198מודיעין-מכבים-רעות

בתיה 99,897מזכרת

93,508מזרעה

71,634מטולה

97,257מיתר

93,004מעיליא

1323,078מעלות-תרשיחא

95,232מצפה רמון

97,148משהד

1758,614נהריה

ציונה 1534,983נס

1975,088נצרת

עילית 1750,846נצרת

1323,234נשר

1527,783נתיבות

27202,818נתניה

93,699סאג'ור

94,180סביון

1526,029סח'נין

72,141ע'ג'ר

97,493עומר

94,871עיילבון

96,680עילוט

מאהל 1111,155עין

1752,749עכו

1543,061עפולה

1320,929עראבה

1110,804פוריידיס

93,135פסוטה

בוקייעה 95,333פקיעין

חנה-כרכור 1531,695פרדס

96,228פרדסיה

א' טור
היישוב שם

ב' טור
מועצה חברי מספר

ג' טור
תושבים מספר

תקווה 27209,129פתח

1532,344צפת

1116,843קדימה-צורן

1318,340קלנסווה

97,292קצרין

1530,880קרית אונו

אתא 1755,410קרית

ביאליק 1541,174קרית

גת 1752,365קרית

טבעון 1116,134קרית

ים 1543,780קרית

מוצקין 1543,718קרית

מלאכי 1322,427קרית

עקרון 1110,206קרית

שמונה 1324,485קרית

98,040ראמה

העין 1539,230ראש

פינה 72,751ראש

27242,379ראשון לציון

1545,357רהט

21120,365רחובות

1114,650ריינה

98,752רכסים

1770,371רמלה

גן 25150,775רמת

השרון 1542,741רמת

95,881רמת ישי

1980,664רעננה

- אום אל–גנם 95,259שבלי

96,696שגב-שלום

1322,114שדרות

1318,611שוהם

96,447שלומי

96,029שעב

1535,318שפרעם

יפו - אביב 31482,006תל

מונד 1110,490תל

שבע 1114,355תל

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג

(3—269 (חמ
שטרית מאיר  

הפנים שר
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צו ניקוי הסמכה להוציא
הניקיון, התשמ"ד-1984 חוק שמירת לפי

הניקיון, שמירת לחוק 13ב סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אחד מהאנשים  מסמיך כל - החוק), אני התשמ"ד-11984 (להלן
הסעיף לפי ניקוי צו  להוציא להלן מפורטים  ששמותיהם
בניין, פסולת הרבים, ברשות עיניו לנגד שהשליך לאדם האמור,

כאמור: פסולת המוביל פסדים, מרכיב או צמיגים גרוטאות,

זהות מס' ________________________השם
004205449 לוין אמיר
024968471 בר יוסי
058294570 אלבז חיים
010996130 זוהר אלעז
050435015 בר–חמא עמרם
022098479 מור–יוסף מישל
058362260 מילס אייל
055435036 ניסים צרור
038241303 פלג רמי
059418640 מחאמיד עבד
032740490 קבלאן ואיל
023283559 אגואד עבד לטיף
054235544 דבש רפי
028135655 עזאני שגיא
024961955 שחר זיו
033456203 הררי ארז
304360761 פיינשטיין פליקס
024538555 ארד בן–ציון איילת
055484224 ענת רז
022976435 חזקיה עזי
055728885 פרא אלי
058830027 תיכון הדר
053493961 עברי רם
054709944 היערי ינאי
025347899 הראל-זיני רועי
056372592 בן–סימון ראובן
025015066 נחושתן גיא
022672976 בלכנר חגי
025412818 יניב יפת
023948292 אלפי ברק
056833676 יאסי דודי

משמשים בתפקידם המוסמכים עוד כל זו תקפה הסמכה
כמפקחים במשרד להגנת הסביבה.

(29 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ל'
(3—1823 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.142 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

של תמיכה לצורך כספים לחלוקת למבחנים תיקון
ציבור במוסדות והספורט התרבות החינוך משרד

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985, התקציב יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
תיקון מתפרסם בזה לממשלה, המשפטי היועץ ובהתייעצות עם

החינוך משרד  של תמיכה לצורך כספים לחלוקת למבחנים 
תורני בלימוד  (תמיכה ציבור למוסדות והספורט התרבות 
המבחנים   - (להלן תורניים)2  למוסדות  מיוחדות  ובפעולות 

להלן: כמפורט העיקריים),

- העיקריים למבחנים 12 בסעיף .1

ועדת "ואולם יבוא,  בסופה (ד), משנה  בפסקת (1)
שאינם  ב–7 ימים התמיכות תוכל לדחות מועד קובע
בהחלטה היותר, לכל ישראל ומועדי שבתות כוללים
לכלל תישלח מועד קובע על הארכת הודעה מנומקת;

המוסדות";

התמיכה" למועד מתן "התקפה אחרי משנה (ו), בפסקת (2)
בישראל". "שהונפקה יבוא

- העיקריים למבחנים 14 בסעיף   .2

תורניים) - בפסקה (1) (מוסדות  (1)

בפסקת הוא), לאברכים  (כולל (ג) משנה  בפסקת (1)
שנים"; 67" שנים" יבוא 65" במקום (1)(ג), משנה

- (מת"ל  לגמלאים  (כוללים (ה) משנה בפסקת   (2)
,(1) הוא), בפסקת משנה מועדון תורני לגמלאים)

שנה"; 67" יבוא שנה" 65" במקום

תורני לתלמידים לימוד (תמיכה במסגרות בפסקה (6א)  (2)
(המוסד) (א) משנה פסקת במקום אקדמאיים), במוסדות

יבוא:

"(א) המוסד

כל  בוגרי לומדים שבהם ציבור מוסדות לתמיכה זכאים  
הישיבות הקטנות, הישיבות העל–יסודי, החינוך אלה:
מערכת והכוללים, המקיימים ישיבות ההסדר הגבוהות,
משנה בפסקת בבית מדרש, כמשמעותו תורניים לימודים
ושני ראשון תואר לקראת אקדמיים לימודים על נוסף (ב),
המועצה בידי להשכלה גבוהה, המוכר מוסד במסגרת
סעיף לפי אקדמיים), לימודים - (להלן גבוהה להשכלה
התשי"ח-31958 (להלן  גבוהה, להשכלה המועצה לחוק 9
שהלימודים מוסדות יוכרו זה  לעניין המל"ג); חוק -
תואר קבלת לקראת  מהדרישות חלק הם  במסגרתם
שניתן שהתואר לארץ, בחוץ גבוהה להשכלה ממוסד
מחוץ בתארים להכרה  הוועדה בידי מוכר  במסגרתו
שניתנה מוסדות וכן הוועדה), - (להלן שבמשרד לארץ
גבוהה, להשכלה המועצה  מאת היתר  תעודת להם
שהוכרו מוסדות וכן המל"ג, לחוק 21א לסעיף בהתאם
גבוהה להשכלה על ידי המועצה היתר להם שניתן או
ואשר שהוקמהבידימפקדכוחותצה"לביהודהושומרון,
לסעיף בהתאם מעניקים, שהם בתארים מכירה המל"ג
המקיים מוסד יוכר האמור, אף על המל"ג; לחוק 28א
כמשמעותו מדרש בבית תורניים לימודים מערכת
בכפוף וזאת תעודה לימודי על נוסף (ב), משנה בפסקת
משנת זכות ופטור נקודות מקנים שלימודי התעודה לכך
(להלן גבוהה מלאה במוסד להשכלה אקדמית לימודים
לימודי וכן האקדמיים הלימודים התעודה); לימודי -

 80% של בהיקף הם הציבור, מוסדות במסגרת התעודה,
לימודי או אקדמיים לימודים של מלאה מתכנית לפחות

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

__________
,(2590) 2518 עמ' ,897 עמ' התשס"ה, ;3498 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

3 ועמ'  עמ' התשס"ז, ;616 עמ' התשס"ו, עמ' 2905 ועמ' 3915;   
362 ועמ' 1047. עמ' התשס"ח, ;3643   

.134 עמ' התשנ"ה, ;191 עמ' התשי"ח, 3   ס"ח
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שלהם ציבור במוסדות לימוד מסלולי יוכרו לא תעודה;
לחוק, 3א סעיף לפי המדינה של אחרת תמיכה מוענקת
תלמידים לאותם המתקיימים אחרים לימודים בעבור

במסגרתם."

התשס"ח בטבת כ"ג ביום 1 וסעיף 2(2) של סעיף (א) תחילתו .3
(1 בינואר 2008).

התשס"ט (1 בינואר  בטבת ה' סעיף 2(1) ביום של תחילתו (ב)  
.(2009

(9 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"א
(3—1888 (חמ

יולי תמיר  
החינוך שרת

והצמדה ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה
הריבית שיעור (קביעת והצמדה ריבית פסיקת תקנות  לפי

התשס"ג-2003 חישובה), ודרך

והצמדה (קביעת  ריבית 6 לתקנות פסיקת לתקנה בהתאם
הריבית שיעורי התשס"ג-12003, חישובה), ודרך הריבית שיעור
לתקופה התשכ"א-21961, והצמדה,  ריבית פסיקת חוק  לפי
בטבת יום ד' עד (1 באוקטובר 2008) ב' בתשרי התשס"ט שמיום

כדלהלן: יהיו (31 בדצמבר 2008), התשס"ט

צמודה ריבית .1

לשנה. על 3.9% יעמוד צמודה" "ריבית שיעור  

ריבית שקלית .2

לשנה. 6.3% על יעמוד שקלית" "ריבית שיעור  

(דולר) חוץ במטבע ריבית .3

לשנה. על 4.8825% יעמוד חוץ" במטבע "ריבית שיעור  

הצמודה הפיגורים ריבית .4

לשנה. על 10.4% יעמוד פיגורים" "ריבית שיעור  

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג
(3—3220 (חמ

שוקי אורן  
החשב הכללי __________

.588 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת

.192 עמ' התשכ"א, 2 ס"ח

הסמכה
התשמ"ה-1985 (רישיונות), החשמל תקנות לפי

(רישיונות),  החשמל לתקנות  1 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
עמי,  כופר בן את מסמיך אני - התקנות), התשמ"ה-11985 (להלן
(להלן והתעסוקה  המסחר התעשיה עובד משרד ,051060895 ת"ז

התקנות. למנהל לעניין המשרד) -

משמש בתפקידו כל עוד המוסמך זו של הסמכה תוקפה
במשרד.

(7 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ז'
(3—486 (חמ

                                   שלום בן משה
אגף בכיר הכשרה ולפיתוח כוח אדם      מנהל

והתעסוקה המסחר התעשיה במשרד   __________
.878 עמ' התשמ"ה, 1 ק"ת

מינוי
התשל"ה-1975 מזיקים), (הדברת עסקים רישוי תקנות לפי

(הדברת עסקים רישוי לתקנות 41(ה) לפי תקנה בתוקף סמכותי
את התקנה האמורה ממנה לעניין אני התשל"ה-11975, מזיקים),
פנקס את לפניו להציג לדרוש ממדביר להלן, המפורטים האנשים

ההדברה: פעולות של הרישום

זהות מס' ________________________השם
023283559 אגואד עבד לטיף
038241303 פלג רמי
033456203 הררי ארז
304360761 פיינשטיין פליקס
025412818 יניב יפת

משמשים בתפקידם המינוי מקבלי עוד כל זה של מינוי תוקפו
כמפקחים במשרד להגנת הסביבה.

(22 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ב
(3—1550 (חמ

אורי שלום  
המנהל __________

1  ק"ת התשל"ה, עמ' 1184.

הסמכה
המסוכנים, התשנ"ג-1993 חוק החומרים לפי

המסוכנים,  החומרים לחוק  16 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
להלן המפורטים  האנשים  את  מסמיך אני  התשנ"ג-11993,

בסעיף האמור: המפורטות לעניין הסמכויות

זהות מס' ________________________השם
023283559 אגואד עבד לטיף
038241303 פלג רמי
033456203 הררי ארז
304360761 פיינשטיין פליקס
025412818 יניב יפת

משמשים כל עוד מקבלי ההסמכה הסמכה זו של תוקפה
להגנת הסביבה. במשרד בתפקידם כמפקחים

(9 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ט'
(3—2462 (חמ

ברטוב מיכל  
הממונה __________

.28 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח

הסמכה בסמכות כניסה
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

עסקים, רישוי לחוק 28(א)(5) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המדינה  עובדי את מסמיך אני החוק), - התשכ"ח-11968 (להלן
לחצרים סבירה עת בכל  להיכנס להלן מפורטים  ששמותיהם
לחשוב שקיים יסוד סביר או רישוי, עוסקים בעסק טעון שבהם
את אם מקיימים בהם לבדוק כדי בעסק כאמור, שעוסקים בו
או ברישיון תנאים  לרבות שלפיו, והתקנות החוק  הוראות

לחוק: 7 לפי סעיף שנקבעו בהיתר זמני

__________
.204 עמ' התשכ"ח, 1 ס"ח
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זהות מס' ________________________השם
023283559 אגואד עבד לטיף
038241303 פלג רמי
033456203 הררי ארז
304360761 פיינשטיין פליקס
025412818 יניב יפת

משמשים ההסמכה מקבלי  עוד  כל  זו הסמכה  של תוקפה
להגנת הסביבה. במשרד בתפקידם כמפקחים

(15 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול ט"ו
(3—2495 (חמ

יוסי ענבר  
איכות הסביבה ממונה על

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

העבירות  לחוק  5 בסעיף הסמכות בתוקף כי מודיע אני
,057510083 ת"ז סרי, רענן את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות,
שקיבל המועצה), - (להלן הירדן  עמק  האזורית המועצה עובד
המנויות המינהליות העבירות לעניין  תפקידו למילוי הכשרה
כלבים), על ופיקוח כלבת - (קנס המינהליות העבירות בתקנות

למפקח בתחום המועצה. התשס"ז-22007,

(29 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ל'
(3—1923 (חמ

יוסי ורדי  
המועצה האזורית עמק הירדן __________   ראש

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

.1126 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת

מוקדמים היתרים פקיעתם של בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

על התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 12 סעיף מודיע לפי אני
זכות קדימה: עם המוקדמים ההיתרים פקיעתם של

יום 193/רציו

194/אורות

(17 באוגוסט 2008). ט"ז באב התשס"ח ביום

(18 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ז
(3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט ענייני על הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

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

על התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 סעיף לפי מודיע, אני
340/"משען"3  יצחק"2, 336/"משואות הרישיונות של פקיעתן

(7 בספטמבר 2008). ז' באלול התשס"ח ביום ו–341/"אבטח"4

(7 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ז'
(3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט ענייני על הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.3710 עמ' התשס"ז, 2 י"פ

.1020 עמ' התשס"ח, 3 י"פ

.715 עמ' התשס"ח, 4 י"פ

אגרה בדבר עדכון סכומי הודעה
לישראל), ארצי (כביש אגרה כביש חוק  לפי

התשנ"ה-1995

אגרה כביש לחוק ו–(ג) 6(א) סעיף לפי  הסמכות בתוקף 
חוזה לתנאי ובכפוף התשנ"ה-11995, לישראל), ארצי (כביש
הייווייז ארץ דרך  וחברת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון
כי סכומי האגרה מודיע אני הזיכיון), בעל בע"מ (להלן - (1997)
הם, החל ביום ,2 אגרה סכומי עדכון בדבר בהודעה נקבעו אשר

להלן: כמפורט (1 באוקטובר 2008), בתשרי התשס"ט ב'

חדשים בשקלים

המותר פחות הכולל ברכב שמשקלו (1) 
טון מ–4

3.23

4 טון  הכולל המותר ברכב שמשקלו (2) 
יותר או

9.69

באופנוע (3)1.62

(1 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ב'
(3—2914 (חמ

סביון                                                        אהוד
ארץ חברת דרך של המנהל הכללי                                  

בע"מ                                      הייווייז (1997)
                                          בעל הזיכיון

__________
.282 עמ' התשנ"ח, ;490 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח

.3182 עמ' התשס"ח, 2 י"פ

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

התשל"ב-1972

שמירה  חוקרים פרטיים ושירותי 8 לתקנות לתקנה בהתאם
מבקשי רשימת בזה מתפרסמת התשל"ב-¹1972, (רישיונות),
אדם  כל רשאי זו  הודעה מפרסום  ימים  15 בתוך רישיונות,
מסוים, התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש להגיש
ושירותי פרטיים חוקרים חוק לפי הרישוי ועדת המען: לפי

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

הבקשההמעןהשם סוג

חיים אשקלוןאטיאס ,9 לחקירותגלעד משרד
פרטיות

יעקב בנימיןאלמוג גבע ,7 חוקר פרטיסביון

גלילאלפסי יצחק ד"נ ,30 סביונים
אבני גבעת תחתון,

חוקר פרטי

חיפהאלקבץ שלמה חן, רמת ,64/6 חן חוקר פרטיבת

דקל רעננהאסף ,2 פרטי,רבוצקי חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

4340, ביטון מיכאל ת"ד ,40 הרים נווה
10300 הגלילית חצור

חוקר פרטי

__________
.1236 עמ' התשל"ב, 1   ק"ת

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

ביטון רבקה
ריקי

,43 מושב צלפון, משק
99750 צלפון

חוקר פרטי

ג'ת בגלילביסאן אחסאן ,244 ת"ד
25251

חוקר פרטי

שלמה ציון ירושליםבן ,17 הורקניה
93305

לחקירות משרד
פרטיות

אייל טוב אילתבר ,17 חשמונאים
88000

חוקר פרטי

קציר ג.
חקירות

סבא כפר ,4 הפורצים
441511

חוקרים תאגיד
פרטיים

7,דביר קובי שלומציון נאמן, נווה
השרון הוד ,3766 ת"ד

חוקר פרטי

רונן תקוהדוד פתח ,41 ימין חוקר פרטישושן

דוסטרי ליאור
משה

נגב ד"נ צוחר, כפרי  מרכז
854

חוקר פרטי

רחובותדימנד ליאור ,11/5 מקוב בתיה
76481

לחקירות משרד
פרטיות

דן נתניהדקל ,8/1 גלעדי חוקר פרטיאליהו

גליה חנה-וירט פרדס ,140 הדקלים
37000 כרכור

חוקר פרטי

סבאג חורי
פאתן

אבו ,663 ת"ד סנאן, אבו
24905 סנאן

חוקר פרטי

רוני טבריהטרבלסי ,48 א' חוקר פרטישיכון

קובי משקיטאח יערים, גבעת מושב
יערים גבעת ,17

חוקר פרטי

לנצבסקי
לאונרדו

גבעתיים ,131/11 כצנלסון
53273

חוקר פרטי

מיכאל כפרמורי ,11/1 ההסתדרות
44279 סבא

חוקר פרטי

עדה הרצליהמרק ,1/136 ים יורדי
46764

חוקר פרטי

דמיטרי נמץ
דוד

אשדוד ,19/12 באייר חוקר פרטיה'

62336סולומון ליאור אביב תל ,14/6 חוקר פרטיקליי

גבריאל 51246עטיה ברק בני ,57 חוקר פרטיאברבנאל

דרור שכ'עידו ,21/12 אלימלך רימלט
43732 רעננה הפארק לב

חוקר פרטי

דוד 42493פינטו נתניה ד-11, ,14 חוקר פרטישזר

פלדמן
אלכסנדר

קרית ,2/9 שמשון משעול
82068 גת

חוקר פרטי

בתיהפרדו אלון מזכרת ,1 חוקר פרטירוטשילד

אשקלוןצמיר ערן ,42/31 שרת חוקר פרטימשה

בן 4,קדמון דירה ,6 אשתורי הפרחי
62743 אביב תל ,22086 ת"ד

לחקירות משרד
פרטיות

הבקשההמעןהשם סוג

עמיר 73142קמחי שוהם ,8/1 חוקר פרטיקדם

אלון נרקציר גן ,167 נר חוקר פרטיגן

משה תלרונצקי (מוטיב), 141 ארלוזורוב
64922 אביב

לחקירות משרד
פרטיות

קרית מוצקיןרפאלי בועז ,40 חוקר פרטיגרושקיבץ

דן 43465שגיא רעננה ,44/1 חוקר פרטיחנקין

עפר ציוןשוורץ מבשרת ,1 מגדים פרי
90805

לחקירות משרד
פרטיות

שורצנברג
מוטי

צופין ,82 חוקר פרטיהרימון

שלימוביץ
מקסים

לציון ראשון ,6/11 חוקר פרטיקפלנסקי

שחר 55905שמעוני כפר אז"ר ,6 חוקר פרטיהפלמ"ח

מתן תורג'מן
ישראל אל

שדרות א/1  80/100, חוקר פרטיחופית

זאבתנורי אלון פסגת ,6 הארבעה
ירושלים

חוקר פרטי

(10 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ב

(3—2319 (חמ
                                      חיים קלוגמן

הרישוי ועדת ראש              יושב
שמירה                                         לחוקרים פרטיים ושירותי

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ח באלול ט"ז בחיפה, בשבתו ביום הדין עורכי לשכת
על להטיל החליט ,1/2007 בד"מ בתיק ,(2008 בספטמבר   16)
של עונש ,10522 מס' רישיון ,51969533 לפידות, ת"ז עו"ד איתן

6 חודשים  של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה
קודמת. להשעיה מצטברים

עד (15 במאי 2010) התש"ע בסיוון ב' מיום ההשעיה תוקף
(14 בנובמבר 2010). התשע"א בכסלו ז' יום

(21 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"א

(3—94 (חמ
חיים זליכוב            

הדין עורכי לשכת ראש סגן __________ 
.178 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

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

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של מחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ח באלול י"ד ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח
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על להטיל החליט ,169/2007 בד"מ בתיק (14 בספטמבר 2008),
של עונש ,15116 מס' רישיון ,57489866 ת"ז כפיר,  דני עו"ד 
שלוש שנים של לתקופה עריכת הדין במקצוע השעיה מעיסוק

במצטבר להשעיה קודמת.

(28 באפריל 2010) התש"ע בסיוון ט"ו מיום ההשעיה תוקף
(27 באפריל 2013). התשע"ג באייר י"ז יום עד

(21 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"א

(3—94 (חמ
חיים זליכוב            

הדין עורכי לשכת ראש       סגן

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז המרכז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  ,89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
במשרדי  כי החוק), - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון
הפנים ובמשרד  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה 
מחוז  המיתאר המחוזית, 16 לתכנית מס' שינוי הופקד בירושלים,

ג'לג'וליה. היישוב הרחבת - 21/3 תמ"מ המרכז,

שליד (ולנת"ע) עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת
מס' בישיבתה בתכנית דנה ולבניה לתכנון הארצית המועצה
הפקדת והחליטה על התשס"ח (6 במאי 2008) באייר א' 361, מיום

התכנית.

ייעוד קרקע ג'לג'וליה, היישוב הרחבת שטח התכנית: מטרת
לשימור תנאים וקביעת ותעסוקה מלאכה תעשיה, אזור לפיתוח

וסביבותיו. נחל באזור ופיתוח

דרום קסם, מקומי: מרחב תכנון מחוז המרכז; התכנית: מקום
דרום השרון. אזורית מועצה ג'לג'וליה, המקומית השרון, המועצה

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

פיו. על לכך בחוק או שהוסמך

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

.7 עמ' התשס"ה, ;247 עמ' התשס"ד, עמ' 600; התשס"ב,  

נמצאת הופקדה,  היא שבה בצורה האמורה התכנית 
הרצל רח' המרכז, מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב
מינהל ובארכיב ,03-9788459/60/61 טל' רמלה, ,150 ת"ד ,91
טל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד  התכנון,
בימים בלא תשלום, בה, לעיין מעוניין רשאי וכל ,02-6701556/646

מראש. ובתיאום לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 

.16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,

www. הפנים משרד של  האינטרנט באתר  - נוסף מידע
גאוגרפי-תכנוני  מידע מרכז הכותרת תחת  moin.gov.il

(בעמוד השער).

(22 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ג
(3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למחוז המרכז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שינוי  אושר  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965   והבניה, 
שינוי תמ"מ/21/3: המרכז, מחוז מחוזית, מיתאר לתכנית 12 מס'

ב"מוסד". מותרים ושימושים תכליות לעניין הוראות

לחוק. 88 בהתאם לסעיף התכנית הופקדה

שהמועצה עקרוניים, תכנוניים  לנושאים  המשנה ועדת
סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה לתכנון הארצית
באב  י"ח מיום  372 מס' בישיבתה בתכנית דנה לחוק, 6(א)(3)

אישורה. על והחליטה (19 באוגוסט 2008) התשס"ח

עמ' ,5786 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה על הודעה
התשס"ח (16 במרס 2008). ב' באדר ט' 2362, מיום

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
,91 הרצל רח' המרכז, מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב
הפנים, משרד התכנון, מינהל ובארכיב ,08-9788460/1 בטל'
,02-6701556/646 בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח'
ובשעות בימים תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל

מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים

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

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

(27 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ח
  (3-697 (חמ

בר    אריה
יושב ראש המועצה הארצית    

לתכנון ולבניה  __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
המרכז למחוז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
 346 מס' בישיבתה ,811/04 בג"צ להחלטת בהתאם בתכנית,
106(ב) סעיף לפי (20 בנובמבר 2007), התשס"ח בכסלו י' מיום
בייעוד צריפין מחנה מתחם את להותיר והחליטה לחוק,
המרכז, מחוז מחוזית, מיתאר בתכנית עירוני פיתוח  אזור

תמ"מ/21/3.

לחוק. 88 בהתאם לסעיף התכנית הופקדה

,4636 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה על הודעה
(9 באפריל 1998). י"ג בניסן התשנ"ח מיום

לחוק. 117 התכנית אושרה בהתאם לסעיף

,5236 הפרסומים בילקוט פורסמה האישור על הודעה
(12 בנובמבר 2003). י"ז בחשוון התשס"ד מיום

החליטה עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת
כדלקמן:

את  תממ/21/3 ולהותיר אישור בעת בהחלטתה להישאר (1)
עירוני"; פיתוח "אזור בייעוד השטח

לא  הזו:  ההוראה את  תמ"מ/21/3  הוראות על להוסיף (2)
אלא צריפין, במתחם מחנה מיתאר מקומית תכנית תאושר

אלה: בתנאים

את בהחלטה  ונימקה המחוזית הוועדה (א) שקלה
בראייה המוצע  הפיתוח צורכי  (1) האלה: ההיבטים 
והמחוזי הארצי התכנון  ליעדי והתאמתו  אזורית
בהיקף פתוחים שטחים  הבטחת (2) הגובל; ולתכנון
קביעת שלביות (3) ואזורית; מקומית ובראייה מתאים
לפיתוח ולשימור במרחב הפיתוח והתאמתו לתכנון,

כולו;

ועדת לאישור יובאו המקומיות המיתאר תכניות (ב)
עקרוניים. תכנוניים לנושאים המשנה

 7.1.2 (סעיף שהתוספה  ההוראה  לרבות האמורה,  התכנית 
המחוזית, התכנון  לשכת  בארכיב  נמצאת  18א), עמ' ,3 ס"ק
,08-9788459/60/61 בטל' רמלה, הממשלה,  קרית המרכז,  מחוז
קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,  מינהל  ובארכיב
וכל מעוניין רשאי ,02-6701556/646 בטל' ירושלים, גוריון, בן
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים תשלום, בלא בה, לעיין

מראש. ובתיאום לקהל פתוחים

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

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

(24 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ג
  (3-697 (חמ

בר    אריה
יושב ראש המועצה הארצית    

לתכנון ולבניה  __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
למחוז הצפון

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס'  שינוי כי אושר החוק),  - (להלן והבניה, התשכ"ה-11965 
הרחבת  תמ"מ/2 - הצפון, מחוז המחוזית, מיתאר לתכנית 59

היישוב אכסאל.

88 לחוק; ועדת המשנה  בהתאם לסעיף התכנית הופקדה
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
(8 באפריל  ג' בניסן התשס"ח מיום 358 מס' בישיבתה בתכנית

אישורה. על והחליטה (2008

עמ' ,5757 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה על הודעה
התשס"ח (31 בדצמבר 2007). בטבת כ"ב 1271, מיום

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
הממשלה, קרית הצפון, מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב
התכנון, מינהל ובארכיב ,04-6508553/584 בטל' עילית, נצרת
בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

מראש.

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

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

(30 באוקטובר 2008) התשס"ט בחשוון א'
  (3-697 (חמ

בר    אריה
יושב ראש המועצה הארצית    

לתכנון ולבניה  __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
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/2927ו", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (1)
.2927

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
אורך קואורדינטות שבין השטח ;45 בורוכוב רח' יובל, קרית
216.625-216.550 לבין קואורדינטות רוחב 630.200-630.150;

.38 חלקה ,30398 גוש

בקומה  מאושרות בניה זכויות העברת א) התכנית: מטרת  
מאושרות בניה  בזכויות שינוי ללא שמעליה, לקומה  ב'
בינוי; לנספח בהתאם קיימת דיור יחידת הרחבת  לשם
מספר הגדלת ג) בשטח;  מאושרים  בניין  בקווי  שינוי ב)
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בינוי  הוראות קביעת ד) קומות; ל–4  קומות מ–3 קומות
בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.19 עמ' התשס"ו, ,5444

מק/11548". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- מזרח מערב קואורדינטה מוסדר;  לא שטח באחר; צור

.X626.365.00 - צפון קואורדינטה דרום Y221.160.00

מגורים 5 מיוחד לאזור  אזור ייעוד שינוי א) התכנית; מטרת  
שינוי ללא  מאושרים  בניין בקווי שינוי ב) א';  מגורים 
קביעת שלבי ג)  2302א; מאושרות בתכנית בניה בזכויות 
הוראות קביעת ד) כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע

בניה בשטח. היתר למתן תנאים בינוי וקביעת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.956 עמ' התשס"ח, ,5750

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

יהודה מטה 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,

מי/520/א. לתכניות שינוי מי/מק/520/א/2",

,29883 גוש הדסה - צור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 41 חלקה

במגרש חדשים בניה  קווי וקביעת שינוי התכנית:  מטרת
מ'  כ–5  עד לאורך, מ' 2.60 עד בניה קווי  קביעת ידי  על ,226

בחזית מזרחית בלבד.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.578 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 20.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שמשון, ד"נ העזר, אבן  מרכז יהודה, מטה  ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,02-9900947 טל'
וכל ,02-6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
מאיר ויזל  

המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

שינוי ,54-52 פרנקל ידידיה תא/מק/3781", מס' "תכנית (1)
יפו. בי תכנית של 1 לשנת 2008 מס'

שכ'  תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקות ,7084 גוש  -  54-52 פרנקל ידידיה רח'  פלורנטין,

בשלמותן. 209 ,208

פרנקל בכדי 2 מ'  ידידיה ברח' דרך הרחבת א) מטרת התכנית:  
אחורי בניין קו ב) שינוי שטח בהתאם; והפקעת המגרשים מן
(4) קטן  סעיף לחוק 62א  וסעיף  ב יפו בתכנית  13 סעיף  לפי
סעיף 14  לפי הבניין גובה שינוי ג) ב; יפו 14 בתכנית וסעיף
בחזית הדירוג  ביטול ותוך  לנ"ל  בהתאמה  ב יפו בתכנית 

האחורית.

.38 הנשיא יהודה תא/מק/3811", מס' "תכנית (2)

שכ'  תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 6630, - 38 הנשיא יהודה רח' והסביבה, אביבים נוה

בשלמותן. 348 ,322 מהגוש, חלקות מוסדר, חלק

 - בניה אחורי בעבור תוספת בניין התכנית: קביעת קו מטרת  
מ'. מוצע של 1.25 5 מ' לקו של קיים אחורי בניין מקו שינוי

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

100 לחוק,  סעיף לפי לכך כל הזכאי תכנית, וכן שינוי ידי על
להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים 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,
תכניות 58, 1 לשנת 2006 של מס' שינוי ,44 אוסישקין - "3717

של תכנית ג'. 5 לשנת 2006 מס' שינוי ו–מ',

צפון שכ' אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.63 חלקה גוש 6963, - 44 רח' אוסישקין חלק צפוני, - ישן

מגורים חדש בניין לבניית הוראות קביעת מטרת התכנית:
המבנה, יסודות שקיעת עקב הקיים הבניין הריסת לאחר
עיקריים;  שטחים  13.5% של בניה זכויות תוספת א) ידי:  על
בניית התרת אדריכלי,  ועיצוב בינוי הוראות של  שינוי ב)
הוספת ג) הגג; על ודירה העמודים בקומת למגורים יח"ד
+ חדרים  עמודים) קומת (כולל 6 קומות  במקום לבניין, קומה
עד 65%  יהיה השביעית הקומה שטח 7 קומות, הגג יותרו על
מ–3.60 מ'  צדדי: בניין קו שינוי ד) שמתחתיה; הקומה  משטח
שטחים  ניוד ה) מ'; ל–5  מ' מ–6.20 אחורי: בניין קו מ', ל–3
לדירות;  שטח כתוספת הגג על מחדרים מ"ר  69 של  בסך 
עד מרפסות הבלטת תותר ז) ל–43.5%; ו) הגדלת תכסית מ–42%
בניין  מקו מרפסות הבלטת תותר לא קדמי, בניין מקו 1.20 מ'
ל–20 יח"ד,  יח"ד מ–16 הדיור הגדלת מספר יחידות ח) אחורי;
עיקרי.  שטח מ"ר מ–53  יפחת לא דיור  ליחידת ממוצע  גודל
של  בשטח אחת יח"ד למעט 35 מ"ר, יהיה ליח"ד מינימלי  גודל

הממוצע. תחושב במסגרת שלא המצב הקיים) (לפי מ"ר 25
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הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4102 עמ' התשס"ז, ,5709

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 הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני ולבניה
בב/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
ולתכנית בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי ,"3046

בב/מק/105/פ, ולתכנית בב/255/א. מקומית מיתאר

 14 רח' שפירא ברק, בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.570 חלקה ,6192 גוש -

ותוספת  ו–ב', א' בקומות 2 יח"ד תוספת א) התכנית: מטרת
על  המותרות יח"ד ל–4  מעל גג) (דירת ד' בקומה אחת יח"ד
תוספת שטחים  הכל 7 יח"ד, ללא סך הקלות), (לאחר 1/4 חלקה

היתר. למתן בינוי ותנאים קביעת הוראות ב) עיקריים;

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרנקנטהל ישכר  

המקומית הוועדה ראש יושב
ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
גב/ גב/353/ד,  גב/343, גב/258, לתכניות שינוי גב/מק/536",
גב/מק/433, גב/מק/353/ה, גב/מק/2002, גב/99, 353/ו, גב/406,

שינוייה. כל על גב/מק/503

רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בשלמותה. 349 חלקה גוש 6156, - 20 קפלנסקי

קפלנסקי ברח' וגובה מרתף בניין שינוי קווי התכנית: מטרת
והבלטתו הקדמי הבניין בקו המרתף בליטת שינוי א) ידי: על ,20
כניסה  פתח וסידור המותרים, במקום 0.8 מ' 2.95 מ' של לגובה עד
הסופיים הקרקע הפרשי שינוי ב) ובתקנון; בתשריט כמפורט לחניה

מ–1.2  מזרח ודרום מזרח ולכיוון מ', ל–1.6 מ' מ–1.2 מערב ודרום בצד
יהיה  הרצפה שגובה כך הקובעת, הכניסה מפלס שינוי ג) מ' ל–2 מ';
הסופיים במרווחים  הקרקע ממפלס פני במקום 0.8 מ' 2.95 מ' עד

מהחזית, בקטע קדמי בקו בניין ד) שינוי והאחורי; הצדדי הקדמי,
בניין  בקו שינוי ה) במקום 5 מ'; 4 מ' יהיה זה הבניין בקטע שקו כך
שינוי בקו  במקום 5 מ'; ו) 4 מ' יהיה האחורי הבניין שקו כך אחורי,
בנקודה  במקום 3 מ' 2.5 מ' הבניין יהיה שקו כך מערבי, בניין צדדי
צדדי  בניין לקו מחוץ 90 ס"מ וגגון עמוד הוצאת ז) מערבית; הדרום
עד לבית הכניסה גגון הבלטת ח) מערבית; הדרום בנקודה מערבי,

המזרחי. המגרש לגבול

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3064 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 17.4.2008 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

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות אביב מחוז תל

רג/1112, שינוי לתכנית רג/מק/1112/ב", מס' מפורטת "תכנית (1)
רג/מק/340/ג/16, רג/340/ג/15, רג/340, לתכניות  כפיפות

רג/מק/340/ג/17.

ז'בוטינסקי  גן, רח' רמת ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
710 בשלמותן,  ,367 ,366 ,37 חלקות גוש 6205, - 107-105
ז'בוטינסקי, - רח' התכנית: מדרום גבולות ;712 ,711 ח"ח
חלקות - מצפון 745 בגוש 6205, ,388 ,368 חלקות - ממערב
חלקות 699, - ממזרח המעפיל, 368 בגוש 6205 ורח' ,365

712 בגוש 6205. ,709

שבבניין  משרדים שטחי של המרה א) התכנית: מטרת  
של המסחר שטחי וריכוז ב', בבניין מגורים לשטחי א'
שינוי ב) הבניה; בזכויות  שינוי ללא ב',  בבניין המגרש
הקרקע ייעודי לפי בינוי שינוי ג) בניין; וגובה בינוי
בניינים; גובה שינוי ד) רג/1112; שבתכנית הבניה וזכויות
מגורים; (1 המותרות: התכליות ו) בניין; בקווי שינוי ה)
ציבורי; חניון (5 ציבורי; בניין (4 מסחר; (3 משרדים; (2 
בתכנית המאושרים השטחים במסגרת מקורות מרפסות (6

בניה. היתר בעת מתן לתקנות הבניה ובהתאם רג/1112

לתכניות בהתאם  רג/מק/1457", מס' מפורטת "תכנית (2) 
רג/מק/340/ רג/340/ג/7, רג/340/ג/3, רג/340/ג,  רג/340,

ג/17.

רח'  גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקות ,6127 גוש - חשמונאים ספר בית ,33 החשמונאים
הרב - רח' גבולות התכנית: מצפון ;599 ,596 ,594 ,567 ,566
ממערב חבה, הרב רח' - מדרום ,6127 גוש ,595 חלקה חבה,
ממזרח ,6127 גוש ,595 ,554 וחלקות החשמונאים, רח' -

חבה. הרב רח' -

שינוי  ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
פתוח ציבורי בין שטח קרקע כל ייעוד של הכולל בשטח
מבני בית הבניה. בזכויות שינוי וללא ציבור לשטח לבנייני

ציבור.  לבנייני שטח 201 שייעודו הספר יהיו על מגרש מס'
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בניין שינוי בקו ב) ו–102; 101 מס' במגרשים יהיה השצ"פ
לבנוי בפועל. ובהתאם כמסומן בתשריט

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

אביב. תל
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
שינוי חפ/מק/2283", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה
בגוש לשם הסדרת תוספת בניה בניין בהתאם לבניה קיימת קווי
חפ/61, לתכניות שינוי חיפה, ,16 הקישון רח ,10 חלקה ,10864
חפ/229ה, חפ/229ד, חפ/363, חפ61ג, לתכניות כפיפות חפ/229,
חפ/1400גב, חפ/1400/יב/1, חפ/1400יב,  חפ/229י/1, חפ/229י,

חפ/מק/1400פמ, חפ/229ה1. חפ/מק/1400/תט,

הדר, במזרח בניין חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,10864 גוש - ירמוך ברזילי והמשך השומר, הקישון, הרחובות בין

.10 חלקה

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
ההודעה המאוחרת בין מיום פרסומה של בתוך חודשיים ימים
המחלקה במשרדי בתכנית לעיין ניתן בעיתונים. הפרסומים
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
חיפה ,14 שוקרי חסן רח' ,4811 ת"ד המקומית, הוועדה בדואר
הוועדה התנגדותו למשרדי העתק ימציא את המתנגד .31047
,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.04-8633448 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי הימים, ששת ברח' בניין קו שינוי חפ/מק/1499ו", מס'
חפ/1499, לתכניות כפיפות חפ/מק/1499ה, חפ/62ב, לתכניות

חפ/מק/1400גב, חפ/ חפ/מק/1400יב/1, חפ/1400יב, חפ/1499ב,
חפ/1853, חפ/מק/1400פמ,  חפ/מק/1400יב/4, מק/1400/תט,

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

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

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

ען/297במ. לתכנית שינוי מק/ען/1016", מס' "תכנית (1)

גוש  - פחם אל אום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.124 ח"ח ,16 ,15 ,11 חלקות ,20345

לקרקעות  הסכמה ללא חדשה חלוקה א) התכנית: מטרת  
בסיס יצירת ג) דרך; הרחבת ב) התכנית; בתחום הנכללות
בדבר בניין בקו  שינוי ד) קיימים; מבנים לרישוי  חוקי

בניינים קיימים.

ען/במ/361. לתכנית שינוי מק/ען/1032", מס' "תכנית (2)

 - אלע'רבייה בקה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.48 ח"ח ,8753 גוש

לקרקע  בהסכמה חדשה  חלוקה א) התכנית:  מטרת  
לרישוי חוקי בסיס  יצירת ב)  התכנית; בתחום  הנכללת
קיימים; בדבר בניינים בניין בקו ד) שינוי קיימים;  מבנים

ציבור. לבנייני שטח הגדלת ה)

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
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שומרון מקומי תכנון מרחב

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

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

ש/174, לתכניות שינוי ש/מק/1246" מס' מפורטת "תכנית (1)
ש/18. לתכנית בהתאם ש/320, ש/276,

 - חנה-כרכור פרדס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.311 ,310 ,64 ,63 חלקות ,10073 גוש

הסכמת  ללא מחדש וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת  
לפי הוראות של שינוי ג) בניין; קווי שינוי ב) הבעלים;
בהוראות שינוי ד) ארכיטקטוני; ועיצוב בינוי בדבר תכנית
יחידות מספר ה) הגדלת מגרש מינימלי; שטח גודל בדבר

עיקריים. בניה בשטחי 6% עד תוספת ו) דיור;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3466 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 23.5.2008 ובילקוט

לתכנית ש/18. ש/מק/1340", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)

חנה-כרכור,  פרדס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 75 חלקה ,10072 גוש - היסוד קרן רח'

שינוי קווי  ב) חלוקה בהסכמת הבעלים; א) מטרת התכנית:  
ד) הקטנת  עיקריים; 6% בשטחי בניה עד ג) תוספת בניין;
תוספת  ה) דיור; 2 יחידות עליו להקים שמותר מגרש גודל
גודל הקטנת מגרש; ו) יח"ד בכל אחת לשתי מיח"ד יח"ד

מינימלית. חזית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4125 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5835, 20.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
ובמשרדי יעקב, זכרון ,52 המייסדים רח' ולבניה שומרון,  לתכנון
15/ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
ובשעות בהן 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 הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי "תכנית מס' הר/מק/329/יא", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/329/ג. לתכנית

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

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

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

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

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

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

הר/8/600/ב. לתכנית שינוי הר/מק/8/600/טו",

חנה רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.391 חלקה גוש 6442, - 9 סנש

להקמת מינימלי מגרש גודל שינוי א) התכנית: מטרת
לבריכת  בניין קו שינוי ב) ל–365 מ"ר; מ"ר מ–500 שחיה בריכת

ופרגולה. שחיה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3689 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 23.5.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד 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
שינוי יד/מק/5055", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז
בהתאם ממ/916, ממ/865/א,  ממ/865, גמ/3/377, לתכניות

תמא/2/4. יד/מק/5001, יד/מק/2113, יד/2/10004, לתכניות

,6694 גוש - יהוד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.62 ח"ח

מגרשים  ל–2  לאורכו המגרש חלוקת  א)  התכנית: מטרת
בניין  קו קביעת ג)  במגרש; יח"ד  4 קביעת ב) בגודלם; שווים
קביעת  ד) במקום 5 מ"ר; ל–4 מ"ר (מערבי) ברסימנטוב לרח' חזית
קו  קביעת ה) במקום 6 מ'; (דרומי) ל–5 מ' רמז לרח' חזית קו בניין
הגדלת משותף); ו) קיר (קו המגרשים בין חלוקה אפס בקו בניין
מינימום מבנים בין מרחק ז) ל–66% במקום 60%; הבניה אחוזי

מ'. 6

ייעוד: בניה, הוראות קביעת  א) התכנית:  הוראות עיקרי
קווי בניין. קביעת ד) הגדלת צפיפות; ג) חלוקה; ב) מגורים ב;

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
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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

מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' יד/מק/5049", מפורטת "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,
ממ/14/865, יד/מק/5001, יד/מק/2113, יד/2/10004, לתכניות שינוי

תרשצ/3/42/5. ממ/865/א, ממ/865,

 6 טרומפלדור יהוד, רח' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
בשלמותו. מגרש 1 128 בשלמותה; חלקה ,6695 גוש -

צפון) (בצד קדמי בניין קו קביעת א) התכנית:  מטרת
דרום)  (בצד אחורי בניין קו קביעת ב) מ';  4 במקום  ל–3.80 מ'
דרום)  (בצד אחורי בניין קו קביעת ג) מ';  5 במקום  מ' ל–3.60 
(בצד  צדדי קו בניין קביעת ד) ל–0.00 מ'; לפרגולה קיימת בלבד
בניין  קו קביעת ה) מ'; ל–0.00  בלבד קיימת לפרגולה  מזרח)
הבניה  אחוזי הגדלת ו) במקום 5 מ'; ל–3.60 מ' צפון) (בצד  אחורי

מ'. ל–10 מבנה גובה קביעת ז) ל–66% במקום 60%;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3937 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 13.7.2007 ובילקוט

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

לקהל.

גרינמן אלי  
הוועדה ראש יושב מקום ממלא  
                   המקומית לתכנון ולבניה יהוד

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/508". מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

חביבה רח'  סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.325 ח"ח גוש 6427, - 7 רייך

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

בטיחות.

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 התשכ"ה-1965, והבניה,

כס/מק/15/1/נד". מס' "תכנית (1)

המלך  רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.8 ח"ח גוש 7322, - 10 ינאי

הקמת  שתאפשר  תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת   
שטח למגורים, המיועד במגרש פרטית שחיה בריכת
בניה;  תנאים להיתרי קביעת ידי: א) על 400 מ"ר, התכנית
קביעת ג) הסביבה; איכות בנושא הוראות קביעת ב)
בדבר הוראות קביעת ד) המגרש; פיתוח בדבר הוראות
בניין קווי  בדבר הוראות קביעת  ה) הבריכה; תחזוקת 

העזר. ולמבנה לבריכה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3690 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 30.5.2008 ובילקוט

מס' כס/מק/15/1/נה". "תכנית מפורטת (2)

עשר 37  תרי רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.23 ח"ח ,7593 גוש -

שתאפשר הקמת  תכנונית מסגרת יצירת א) מטרת התכנית:  
הגבהת ב) למגורים; המיועד במגרש פרטית שחיה בריכת
בניה;  להיתרי תנאים  קביעת  ג) מ'; ל–2.70  מרתף  גובה
קביעת ה) הסביבה; איכות בנושא הוראות קביעת ד)
בדבר הוראות קביעת ו) המגרש; פיתוח בדבר הוראות
בניין קווי  בדבר הוראות קביעת  ז) הבריכה; תחזוקת 
בטיחות; הוראות בדבר קביעת ח) ולמבנה העזר; לבריכה

מרתף. גובה הוראות לגבי קביעת ט)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4652 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5847, 8.8.2008 ובילקוט

מס' כס/מק/24/1/ו". "תכנית מפורטת (3)

הוז 46  רח' דב סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 197 חלקה ,6428 גוש -

הקמת  שתאפשר  תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת   
ובנוסף למגורים, המיועד  במגרש פרטית  שחיה בריכת
על  ל–2.50 מ', מ' מ–2.20 זו משנה את גובה המרתף תכנית
הוראות קביעת  ב)  בניה; להיתרי תנאים קביעת  א)  ידי:
פיתוח בדבר הוראות  קביעת ג) הסביבה; איכות  בנושא
הבריכה; תחזוקת בדבר  הוראות קביעת  ד)  המגרש;
העזר; ולמבנה בניין לבריכה בדבר קווי הוראות קביעת ה)
בדבר הוראות קביעת ז) בטיחות; בדבר הוראות קביעת ו)

מרתף. גובה הוראות בדבר קביעת אחורי; ח) בניין קו
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ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4686 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 22.8.2008 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/33/700", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/100/ש/1. לתכנית

רמת שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;295 ח"ח ,8238 גוש  -  1 אהרוני יצחק רח'  אפרים/טיומקין,

ח"ח 133. 31 בשלמותה, חלקה ,8240 גוש

מקומה זכויות ניוד בניין; ב) שינוי קווי א) התכנית: מטרת
עליונה לקומת הקרקע.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע,  מעוניין כל לקהל.  פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קרית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
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
שר שמעון  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
נתניה ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה לתכנון
מס' מיתאר "תכנית מופקדת המרכז  מחוז ולבניה  לתכנון
רצ/1/1/ג. רצ/11/1, רצ/1/1, לתכניות שינוי רצ/מק/42/11/1",

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 209 חלקה ,3945 גוש  -  14 כצנלסון רח' פינת ,2 לילינבלום

בשלמותה.

ל–9 יח"ד;  יח"ד מ–6 יח"ד הגדלת מספר התכנית: א) מטרת
פתוחות;  מרפסות ג) שינוי קווי בניין לצורך בניין; קווי ב) שינוי
תוספת 2.5% בעבור  ל–5 קומות, קומות ד) תוספת קומות מ–4

להריסה. מבנה בעבור ו–6% נוספת קומה

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

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

רצ/5/15/1/א, רצ/15/1/ב/1. רצ/1/1, לתכניות שינוי ,"84/15/1

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 176 חלקה ,3939 גוש קדמת ראשון - ,8 יעקובזון

יחידות מספר בדבר  הוראות קביעת א) התכנית:  מטרת
בניין. קווי בדבר הוראות קביעת ב) דיור;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2144 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 27.12.2007 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

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכניות כפיפות  רח/1050, לתכנית שינוי רח/מק/31/1050",

רח/תמא/38. רח/תמא/2/4, רח/מק/2000/ב/2, רח/2000/ב/1,

אברך חנה רח' בתכנית ומקומם: רחובות, הכלולים השטחים
,3656 גוש  בשלמותה;  269 חלקה ,3655 גוש  - וולקני שד' פינת 

בשלמותה. 249 חלקה

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

יח"ד. 2 לבנות יהיה



25.11.2008 התשס"ט, בחשוון כ"ז ,5870 הפרסומים ילקוט 454

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3945 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5832, 12.6.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,08-9392293 טל' רחובות, ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מלול רחמים  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רחובות ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק/35/60", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/1/60/א. משמ/100, שד/1/60, לתכניות שינוי

 - 14 בית ירק, נווה ומקומם:  הכלולים בתכנית השטחים
בשלמותה. 14 חלקה ,6821 גוש

 3 מגורים מס' למבנה בניין צדי שינוי קו א) מטרת התכנית:
מגורים מס' 3  למבנה אחורי בניין קו שינוי ל–0.8 מ'; ב) מ' מ–4

היתר. ללא מבנים להריסת הוראות קביעת ג) מ'; ל–0.8 מ' מ–5

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

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

לתכנית שינוי שד/מק/8/15/101", מס' מפורטת "תכנית (1)
שד/15/101/ד.

גוש  - יצחק צור ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
 7001 מגרשים 4010-4000, 56-47 בשלמותן; חלקות ,8901

שד/15/101/ד. מתכנית בחלקתו

הבעלים  בהסכמת וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
ציבוריים ושטחים למגורים  המיועדים  במגרשים
בת–תוקף בתכנית שנקבעו שטחים  הגדלת ב) פתוחים;
סך הגדלת ללא יח"ד  מספר הגדלת ג) ציבור;  לצורכי
בהוראות שינוי ד) עיקריות; למטרות השטחים כל
שינוי ה) בניין;  עליו להקים שמותר מגרש גודל  בדבר
הקלות בדבר הוראות שינוי ו) בינוי; בדבר בהוראות
מגרשים; ובין קומות  בין  זכויות והעברת קומות  למספר 

מגרש ד', מגורים באזור הקדמי הבניין קו (1 בניין: קווי
מ–6 מ'  חלקית שונה מס' 2, עם כביש 11 הגובל מס'  פינתי
ד' מגורים באזור צדיים בניין קווי בתשריט; 2) כמסומן ל–4 מ'
ומרחק שלא אחד פחות ממטר לא בתשריט, אך שונו כמסומן
צדי  בניין בקו להקלה בקשה כל המבנים. בין מ–17 מ' יפחת
האחורי הבניין קו (3 ניכרת; תהווה סטיה מגורים ד' באזור
חלקית שונה בשצ"פ הגובל ,1 מס' מגרש ד', מגורים  באזור
ל–16; מ–10 מגרשים מספר שינוי (1 בינוי:  שינוי מ';  ל–4 
מעל  ל–8 קומות קומות מ–5 מרביים קומות מספר שינוי (2
ציבוריים מעברים ומיקום מספר שינוי (3 הכניסה; למפלס

ו–2. 1 מס' מכבישים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4129 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5835, 27.6.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  שד/מק/46/119", מס'  מפורטת "תכנית  (2)
משמ/104(שד). שד/3/119,

גוש  - ורבורג שדה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
משמ/ מתכנית בחלקתו 111 לתכנית מגרש ;19 ח"ח ,7679

104(שד).

בתכנית:  הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת   
מ';  ל–5.36  מ' מ–6 מגורים  בית  - מערבי דרומי  קדמי  א) 
מערבי  צדדי ג) ל–1.00-0.34 מ'; מ' - מ–4 למחסן צפוני ב) אחורי
מ–4 מ'  למחסן מזרחי צדדי ד) מ'; ל–2.90-2.80 מ' מ–4 למחסן

מ'. ל–3.86

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4690 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 4.7.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שהם אילן
הוועדה ראש יושב מקום                                        ממלא

       המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון

זמורה מקומי תכנון מרחב

מקומית ערים בניין תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' זמ/מק/ מקומית ערים בניין "תכנית מופקדת ולבניה זמורה

זמ/102/598. לתכנית שינוי ,"6/102/598

,2767 גוש יבנה - ומקומם: גן השטחים הכלולים בתכנית
.44 מגרש ;98 חלקה

בתכנית; הקבוע בניין בקו שינוי א) התכנית:  מטרת
דו–משפחתי מגורים לבית  מערבי  קדמי  בניין  קו הקטנת ב)
לבית מגורים  צפוני צדדי בניין קו ג) הקטנת ל–4.68 מ'; מ' מ–5
והוראות  הבניה זכויות שאר ד) ל–2.20 מ'; מ' מ–3 דו–משפחתי

זמ/102/598. לתכנית בלא שינוי בהתאם נשארים הבניה

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

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/3/2/263. לתכנית שינוי זמ/מק/3/2/263",

שכ' בתיה, מזכרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;117 ח"ח ,3898 גוש  -  7 ,5 ,3 וייסברג רח' ראשונים,  נאות

.3 ,2 ח"ח ,10 חלקה ,3900 גוש

סך חלוקת שינוי ב)  וחלוקה; איחוד א)  התכנית: מטרת
שטח; תוספת בלא ליח"ד ותכסית המותרים, הבניה שטחי  כל
והוראות זכויות  שאר ד) בתכנית; הקבוע בניין בקו שינוי  ג)
זמ/2/263  לתכניות בהתאם שינוי בלא נשארים הבניה

לנספחיה. זמ/4/263 לנספחיה,

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3470 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 15.5.2008 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 חוף מקומי תכנון מרחב

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

משמ/42(חש). חש/2/31, לתכניות שינוי חש/מק/27/31", מס'

- שפיים קיבוץ ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
דונם. 34.7 התכנית: שטח ;29 ,5 ח"ח ,3 חלקה ,8936 גוש

תעשיה משק באזור אזור מבני החלפת ייעוד התכנית: א) מטרת
ג) הוראות בינוי; קביעת ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד על ידי ולהיפך,

המגרש. משטח 6% של בסך עיקריים שטחים הוספת

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3240 עמ' התשס"ח, ,5683

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-9596505 טל' ,60990 קיבוץ שפיים השרון, חוף לתכנון ולבניה
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אהרון בזרנו  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון לב ולבניה
שינוי צש/מק/17/21-5", מס' "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

לתכנית צש/במ/50/2-0.

,8572 גוש יעבץ - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.73 ,72 חלקות

מטרתהתכנית: א)איחודוחלוקהמחדשובלבד שאיןבתכנית
הבעלים; בהסכמת כל קרקע, ייעוד כל של בשטח הכולל  שינוי
מגרש גודל הגדרת ג) ואחורי; צדדי קדמי, בניין בקו שינוי ב)
ליח"ד  מ"ר ל–431  חד–משפחתית ליח"ד מ"ר מ–450 מינימלי

בניה. הוראות קביעת ד) חד–משפחתית;

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
,40600 מונד תל דרור, דואר השרון, צומת בני ולבניה לב לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7962205 טל'
טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן
ריטוב עמיר  

המקומית הוועדה ראש יושב  
השרון לב ולבניה לתכנון

אפק מצפה 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 אפק מצפה ולבניה
שינוי ממ/מק/5163", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ממ/5024. לתכנית

 34 רח' גבעון תקוה, גני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.320 חלקה ,6720 גוש -

הסכמת  ללא ל–4 מגרשים חלקה חלוקת א) התכנית: מטרת
לחלקה 103; 2.50 מ' שמאלי ב) קביעת קו בניין צדי  הבעלים;
זיקת קביעת ד) לחלקה 101; 1 מ' ימני צדי בניין קו קביעת ג)

לחלקה 104. לגישה 1.50 מ' של ברוחב הנאה

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'
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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
אלונים לבנה  

המקומית הוועדה ראש יושבת
אפק מצפה ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

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

טה/מק/1/842". מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

,15033 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.23 ,22 ,19 ,11 ח"ח

בינוי בהוראות שינוי ב) בניין; בקו שינוי א) התכנית: מטרת
תוספת ד) בניה לשירות; אחוז תוספת ג) אדריכלי;  עיצוב או

תת–קרקעי. לחניון אחוזים

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

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

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

זיגדון אליהו  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

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

לתכנית ג/3651. קש/מק/1573", שינוי

רח' שמונה, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
318א. מגרש ;1 ח"ח גוש 13147, - 10 החולה

מגרש גודל הקטנת ב) קווי בניין; שינוי א) התכנית: מטרת
יח"ד  מ–1.3  במגרש דיור  יחידות צפיפות הגדלת ג)  מינימלי; 

בניה. של 6% - תוספת ד) הקלה ל–2 יח"ד;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3472 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 9.3.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,1 ת"ד שמונה, קרית ,37 הרצל רח' שמונה, קרית  ולבניה
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ,04-6908454
טל' ,17000 עילית נצרת  הפנים,  משרד הממשלה, קרית   הצפון, 

ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6508518
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מלול סמי  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

שמונה קרית 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, 

מס' ג/8260. מטולה מיתאר לתכנית אג/מק/041/8260", שינוי

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

בתכנית הקבוע בניין קו בהוראות שינוי התכנית: מטרת
ג/8260.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3950 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5832, 13.6.2008 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, 

ג/6764. לתכניות ג/1357, ג/בכ/33/6/6764", שינוי

- בענה שכונת שג'ור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ג/6764. מתכנית בשלמותם 29 ,28 מגרשים ;4 ח"ח ,18969 גוש

לבניין לגיטימציה למתן בניין  לקו  שינוי התכנית: מטרת
קיים.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3571 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5692, 9.3.2007 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

גלבוע 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, 
תמא22, לתכניות כפיפות לתכנית ג/5609, ג/גל/מק/98", שינוי

תממ9/2. תמא8, תמא35,
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,20572 גוש גלבוע - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.4 ,3 ח"ח

בלי למקום  ממקום קרקע עתודות ניוד התכנית: מטרת 
הקרקע. ייעודי כל סך את לשנות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2378 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5786, 8.2.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הוועדה ובמשרדי גלבוע, ד"נ גלבוע, ולבניה לתכנון
טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6508508

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עטר דניאל  
המקומית הוועדה ראש יושב  

גלבוע ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מק/גמ/350/8584". "תכנית מופקדת המזרחי ולבניה הגליל

,16634 גוש טורעאן - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.50 ,38 ,19 ח"ח

בתכנית הקבועים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
ג/8584.

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

מס' מק/גמ/345/5835". "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

,17219 גוש שיבלי - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.3 ח"ח

מחדש. התכנית: איחוד וחלוקה מטרת

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5782

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון
המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6772333 רב–קווי טל' ,15241

,17000 עילית נצרת הממשלה, הצפון, קרית מחוז ולבניה לתכנן
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6508508 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אלכס שפול  
המרחבית הוועדה ראש יושב  
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל 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,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה
מס' גע/מק/172", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה מחוז

ג/13203. לתכנית שינוי

,13456 גוש סאלד - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.6 ,4-2 ח"ח

תכנית לפי באזור שייעודו בניין שינוי קווי התכנית: מטרת
מגורים קיימים. מבני הרחבת לאפשר מגורים כדי ג/13203

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
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
אהרון ולנסי  

המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים 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 הוועדה המחוזית  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

.287 גבמ לתכנית שינוי מק/יז/08/287", מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש 17022, - ברק אחוזת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.7 ח"ח

לפרגולה  ל–0 מ' מ' מ–3 צדי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת
רעפים. ולגג

מק/ לתכנית שינוי מק/יז/12/2293", מס' מפורטת "תכנית (2)
יז/08/2293.

 - הגלילית לחם בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.51 ,50 ח"ח ,11377 גוש

מ–4 מ'  במגרש 1037 קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  
בתשריט. קומות כמסומן בשתי מ' ל–1.50
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.3481 לתכנית שינוי מק/יז/03/3481", מס' מפורטת "תכנית (3)

מקומית  מועצה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
 4 חלקה ,10343 גוש - חג'אג'רה חג'אג'רה,  כעביה

בשלמותו. 50 מגרש בשלמותה;

במגרש 50. וצדי קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  

לתכנית שינוי מק/יז/10/3657", מס' מפורטת "תכנית (4)
ג/3657.

 - המושבה יקנעם ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 10 חלקה ,11091 גוש

פיצול נחלה. מטרת התכנית:

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ת"ד יזרעאל, עמק אזורית מועצה  יזרעאלים,  ולבניה לתכנון
העתק ההתנגדות יומצא .04-6520038 טל' ,18120 עפולה ,90000
משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.04-6508508 טל' נצרת עילית, הפנים,

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

מסתמכת. היא שעליהן
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
1/מעמק/במ76/55", מס' "תכנית מופקדת  מחוז הצפון ולבניה

1/ג/במ/55. לתכנית שינוי

,12568 גוש יוקנעם - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.5 ח"ח

בקו שינוי  ב) בניה; בהוראות שינוי א) התכנית: מטרת 
בניה.

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
-6468585 טל' עילית, נצרת ,5 ציפורן מבוא העמקים, רח' ולבניה
לתכנון הוועדה המחוזית למשרדי ההתנגדות יומצא העתק .04
.04-6508508 טל' נצרת עילית, רבין, קרית מחוז הצפון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

1/ג/9027. לתכנית שינוי ,"65/9027

,11492 גוש יוקנעם - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.83 ח"ח

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3475 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 11.5.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/4207", נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

ג/6296. לתכנית

,18674 גוש מעיליא - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
ח"ח 132. 45 בשלמותה, חלקה

(D45) 45/4 במגרש קדמי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'. קדמי 0 בניין לקו מ–3 מ' במעיליא 18674 בגוש

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה במשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9978030 טל'
הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
בוחבוט שלמה  

המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון
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מרחב תכנון מקומי משגב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה משגב ולבניה
שינוי מש/מק/2/10235", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

מש/מק/1/10235. ג/בת/214, ג/10235, לתכניות

לב תעשיה בר אזור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,304 מגרשים ח"ח 11; 33-28 בשלמותן, ,14 חלקות ,18507 גוש -

בשלמותם. 306 ,305

מגרשים. וחלוקת איחוד התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-9990102 טל' משגב, תרדיון, תעשיה אזור משגב, ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
רון שני  

המקומית הוועדה ראש יושב
משגב ולבניה לתכנון

הדרום מחוז   

אשדוד 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, 

.4/111/03/3 לתכנית שינוי 3/מק/2212",

יא, רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,2193 גוש  -  47 ,45 כנרת רח' הרובע, של מזרחי דרום  קטע

דונם. 6.974 התכנית: שטח ;50 ,45 ,31 ח"ח

מ'  מ–6  נקודתי מערבי צפון בניין קו שינוי התכנית:  מטרת
מזרחי  צפון בניין קו ושינוי מקורות, מרפסות בניית לצורך ל–3.5 מ'

מ'. ל–9 הבניין מגובה מ–1/3

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3075 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 11.4.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,10 העברי הגדוד רח' הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד, ולבניה
במשרדי וכן ,08-8677810 פקס' ,08-8545454 טל' אשדוד, ,28 ת"ד
ת"ד ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263795 טל' שבע, באר ,68

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד 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/3/75, לתכניות שינוי  5/מק/2414", מס' "תכנית (1) 
5/במ/75. 5/במ/4/75,

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.61 ,57 ח"ח ,35 חלקה גוש 38175, - 9 אביטל רח' מנחם,

א', מגרש  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי מטרת התכנית:  
חלוקת שינוי א) ידי: על משותף, קיר עם חד–משפחתי ,B/32
בניה זכויות העברת תוך  בתכנית המותרים  הבניה שטחי
המותר השטח בסך כל ללא שינוי לקומת הקרקע א' מקומה
שינוי ב) אחת; בקומה הזכויות  כל של  ניצול לצורך לבניה
אחת, בקומה כל התוספת לבניית בדבר בינוי התכנית הוראות

בקו בניין. שינוי ג) בינוי; ושינוי נספח

5/במ/206. שיני לתכנית 5/מק/2472", מס' "תכנית (2)

אורות  רח' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
מהגוש. חלק (בהסדר), גוש 38193 - 34 ישראל

א  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
שינויים ידי על בודד, חד–משפחתי ,285 מגרש ביתך), (בנה
עם מבטון קירות בעבור ואחורי צדדי בניין בקו נקודתיים
ועיצוב מהקונסטרוקציה נפרד בלתי חלק המהווים תמיכה

המבנה. של אדריכלי

.6/116/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2483", מס' "תכנית (3)

רח'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
(בהסדר). גוש 38388 - 20 הגדודים

מגרש  א',  מגורים באזור לתכנית שינוי התכנית: מטרת   
בניין בקו שינוי ידי על משותף, קיר עם חד–משפחתי ,270/2

ברחוב. הבניינים לרוב בהתאם מ' ל–1.10 מ' מ–3 קדמי

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
יעקב טרנר  

המקומית הוועדה ראש יושב
שבע לתכנון ולבניה באר

ירוחם מקומי תכנון מרחב

במגרשים וחלוקה איחוד בדבר הודעה
התכנון  לחוק  86 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

26/מק/2/2008",   מס' תכנית לפי הוגשה בקשה ירוחם, ולבניה
שלהלן: הפירוט וחלוקה במגרשים לפי איחוד בדבר
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,1252 ,1251 מס' מגרשים  שלושה  איחוד  הבקשה:  מהות 
זכויות  כולל  1261A, 1251A מס'  מגרשים לשני וחלוקה  1261

26/במ/202. מס' שינוי לתכנית מפורטת בניה,

נוף מדבר, השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, שכ'
מוסדר);  גוש 39646 (לא - 236 ,235 ,234 ממשית נחל מבוא רח'

.1252 ,1251 ,1242 מגרשים

אליה, המצורפת ובתכנית בבקשה לעיין רשאי מעוניין כל
ירוחם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי תשלום ללא
,08-6598265 פקס' ,08-6598261/269 טל' ,80500 ירוחם ,1 ת"ד
 16.00 השעות בין ג', יום פתוח לקהל: שהמשרד ובשעות בימים
על ידי להיפגע עלול או נפגע עצמו את כל הרואה ,19.00 עד
שבועיים מיום פרסומה בתוך התנגדות התכנית, רשאי להגיש

בעיתון. זו הודעה של

ירוחם 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,

.6/104/03/26 ,1/104/03/26 שינוי לתכניות 26/מק/1/2004",

קוניאל מפעל ירוחם, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
25א. מגרש ;39073 גוש - בע"מ (ישראל) אנטוניו

0 באופן נקודתי בהתאם  בניין התכנית: שינוי לקווי מטרת
בע"מ. (ישראל) אנטוניו קוניאל למפעל הקיים לבינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ד. הפרסומים 5293, 25.3.2004 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירוחם, וכל מעוניין ,1 בורנשטיין צבי רח' ירוחם, ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

.08-6598260 טל' 16.00 עד 19.00, השעות ביום ג', בין לקהל,

ירוחם מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שינוי 26/מק/2/2008", מס' "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

26/במ/202. מפורטת לתכנית

נוף מדבר, השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, שכ'
(בהסדר). גוש 39646 - 236-234 ממשית נחל מבוא רח'

,1252 ,1251 מס' מגרשים  שלושה איחוד התכנית: מטרת 
בניה,  זכויות ,1261A כולל 1251A מגרשים ל–2 וחלוקה ,1261

והוראות בינוי. בניין ושינוי בקווי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.18.9.2008

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירוחם, וכל מעוניין ,1 בורנשטיין צבי רח' ירוחם, ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

.08-6598260 טל' 16.00 עד 19.00, השעות בין ג', יום לקהל,

עמרם מצנע  
המקומית הוועדה ראש יושב

ירוחם ולבניה לתכנון

נגב רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
/20 מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.12/101/02/20 מיתאר לתכנית שינוי מק/3019",

- רביבים נחל פארק ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.100325 ,39012 גושים חלקי

איחוד ידי על מגרשים החלפת ביצוע א) התכנית: מטרת
ונופש למלונאות  המיועד מגרש בין הקו בתחום וחלוקה 
בשטח מעבר זכות ב) קביעת לשטח ספורט; המיועדים ומגרשים

רכב. כלי למעבר ספורט ושטח מלונאות

בשנת בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.40 עמ' התשס"ו, ,5444 ובילקוט הפרסומים ,2005

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,85515 חלוצה ד"נ  נגב,  רמת  אזורית מועצה נגב,  רמת   ולבניה 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-6564129 טל'
וכל ,08-6263795 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'  הדרום, 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
ריפמן שמוליק  

המקומית הוועדה ראש יושב
הנגב רמת ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שמעונים ולבניה

לתכנית שינוי 7/מק/2110א", מס' מפורטת "תכנית (1) 
.2/110/03/7

גוש 903  - סעד קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.12 ,7 ח"ח 2, 10 בשלמותה, חלקה מוסדר,

בתכנית  שנקבעו שטחים הגדלת א) התכנית: מטרת   
בלי ציבור למבני שטח הרחבת ב) ציבור; לצורכי בת–תוקף

התכנית. הוראות ושאר קרקע ייעודי לשנות

לתכנית שינוי 7/מק/2115", מס' מפורטת "תכנית (2) 
.3/285/03/7

 - הבשור עין קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.9 ח"ח ,100312/1 גוש

להרחבת  ומחקלאי משצ"פ ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
62א(א)1; סעיף לפי וחלוקה 62א(א)3, סעיף לפי ציבור מבני

.3/285/03/7 תכנית לפי בניה ומגבלות זכויות הנחיות ב)

לתכנית שינוי 7/מק/2116", מס' מפורטת "תכנית (3) 
.119/03/7

 -  1 תקומה  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקה 1, 100346 מוסדר, גוש ;16 ח"ח 11, 800 מוסדר,  גוש

.1 ח"ח

מ'  ל–50  25 דרך  מצד בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
במקום 7 מ'  ל–5 מ' ב) שינוי קו בניין קדמי מ'; 100 במקום
אחורי לאפס  קו בניין שינוי ל–3.40 מ'); ג) שינוי נקודתי (עם
משק מס' 2) עם (הגובל צדדי בניין קו שינוי 5 מ'; ד) במקום

לאפס). נקודתי שינוי (עם מ' במקום 5 ל–3 מ'
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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
שדרות, ,50 ת"ד איבים, חוות שמעונים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .08-6899696 טל'
איבים, חוות שמעונים, ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.06-6899696 טל' שדרות, ,50 ת"ד הנגב, שער אזורית מועצה

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

מסתמכת. היא שעליהן

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

.3/197/03/7 מפורטת לתכנית שינוי 7/מק/2101", מס'

שדות תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 - 114/4 מגרשים: ;14 ח"ח ,9 חלקה ,39584 גוש - (עזתה) נגב

.114/5

ל–2 מ';  מ' מ–5 וצדי בניין קדמי שינוי קו התכנית: א) מטרת
מ'. ל–3 מ' בניין אחורי מ–5 ב) שינוי קו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4320 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5715, 5.7.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה שמעונים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת מקומית תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שקמים ולבניה
בקיבוץ 6/מק/2120", מקומית מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

6/מק/2056. ,135/03/6 לתכניות שינוי מנחם, כפר

אזורית יואב, מועצה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.25 ח"ח ,2707 גוש - מנחם כפר קיבוץ

מגורים שייעודם שטחים מיקום שינוי התכנית: מטרת
והגדלת שטחי בהסכמה,  חלוקה מחדש ידי על ציבור,  ומבני 

תכנית. בתחום ציבור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

התכנית ידי על נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך
שקמים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,
יומצא ההתנגדות  העתק  .08-8500705 טל' ,79835 שקמים ד"נ
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-6263795 טל' ,84100 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
קדמן צביקה  

המקומית הוועדה ראש יושב
שקמים ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי    הודעות

האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

חואנה8983 אורי23.1.2008בוכלטר בוכהלטר

עזרא5484 אביבה3.3.2008לוי לוי

אהרון6197 יצחק22.9.2008חיימוף חיימוף

עליזה0485 יוסף6.10.2008הורביץ הורביץ

חנה1154 סלאח7.9.2008מזרחי מזרחי

דניצ'נקו8725
ולדימיר

לריסה23.12.2007 אפרטין

נסים4047 דרור15.3.2004כהן כהן

שיטרית0354 בן
שמעון

גילה13.7.2006 מזרחי

שיטרית9214 בן
אסתר

גילה5.8.2008 מזרחי

רחל1103 ארמין12.11.2004בירנבוים בירנבאום

סידניי21.2.1921דוייב ז'ולי7692 דויאב
ישראל

ז'ק7684 סידניי1.5.2002דוייב דויאב
ישראל

נאוה6287 יעל29.9.2008אברהם אברהם

אנשל0826 וייס שלמה3.9.1912ווייס

רחל6691 וייס שלמה21.8.2007ווייס

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'

הראשי המזכיר                                       משה ביטון,
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אביב האזורי בתל הדין הרבני בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ג'נט1298 יום–טוב28.1.2007מדר מדר

שמעה2022 שלום24.8.2008ארוסי ערוסי

שלמה2786 כפיר21.10.2008לוי לוי

דוד6438 חיים4.12.1996וינשלבוים לשם

לאה8739 בלום נחמה25.9.2008קלינר

השם6828 אבי13.6.2005בולוקי בולוקי

אשר3073 עדנה12.9.2008דניאל דניאל

אסתר1660 יוסף3.10.2008קורדובה קורדובה

עזרי לבנה14.1.2008עזרי סעמה3736

חביבה0195 שמעון16.9.2008דהרי דהרי

בלהה0125 צפורה13.11.2007בסל בסל

דוד4866 חמו אסנת12.9.2008בן חמו בן

חיים1926 כוכבה23.9.2008בונומו בונומו

(ברלינר4887 עברי
קר דב)

דקר ענת25.9.2008

דוד4.2.2008דאבי יצחק8310 דאבי

חיה12.9.2008לחאם יעקב3603 לחאם

אליהו8.10.2008והבה מוסה8837 והבה

נצחיה8096 כהן גיא19.10.2008צרום

סטריקובסקי4377
ברוך

קרימולובסקי22.9.2008
אהובה

אלעזר5787 עליה14.9.2008אלבכרי אלבכרי

יוכבד4793 שושנה7.3.2007סולימנוף חפץ

שמחה5619 מאיר26.8.2008לוי לוי

דב7681 סקלר אסתר14.9.2008סקלר

יהושע0545 חיה6.11.2005בכר פליאנה

אסתר0251 חיה29.9.2008בכר פליאנה

יהודית2005 כרמית27.5.2008חוטר ניאזוב

ברנדל5744 הירש
חיה

הירש משה22.3.2008
שמואל

חנה5670 יעקב7.1.2008בנדיקט בנדיקט

שלום7933 שרי22.7.2008זהרני זהראני

יעקב4214 יוסף28.12.2007גספין גספין

מניה7190 ורבר קלרה13.9.2008פליישמו

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

נסים1155 משה21.9.2008ליאון ליאון

ליאון-אלדזם2017
יהודית

משה7.11.2005 ליאון

שמואל6367 זהבה20.10.2008פלד פלד

רשל2884 ברנרד1.10.2008רוזנטל רוזנטל

חביבה6059 אסתר11.8.2008מרגליות אשר

זינבול2691 ברוך21.1.2007ביצצו ביצצו

(4 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ו'

הראשי                                                  רפאל כהן, המזכיר

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

זאב6901 ניצה5.9.2008זבצקי זבצקי

דב7130 חיה3.10.2008ווסר ווסר

מרגלית1.8.2008שרון יעקב2643 שרון

איליה3922 רימה20.2.2007לסוביק לינדר

אליעזר7734 רוזינה4.9.2008רוזנברג רוזנברג

דורה1868 בלה8.2.2007וויינך רוזינסקי

לאה7225 דוד5.9.2007זסלבקי זסלבסקי

ביאטריס20.9.2008שבתאי אליהו9566 שבתאי

אפרים5793 ברזל
שמחה

צביה20.2.2000 מייטיס

רפאל8.12.1998לוי גאק9986 לוי

חביב4703 ברוך8.4.1984טולדנו טולדנו

יחיאל5959 אבשלומוב20.10.2008אבשלומוב
איפרוד

דבורה18.9.2008חמו צבי1085 חמו

מריסה9036 חונא9.9.2008שורצמן שורצמן

זק8114 חיה1.8.2008טסלרו ייטיב

ראובן9.6.1975שלום שאול9147 שלום

גיטה6112 לב11.11.2000קרייטר קרייטר

פייגא6662 צפורה אפריםגרוב גרוב

סוניה5883 רחל13.9.2002גולדמן הלפרין

מיכאל3366 רחל8.8.2008גולדמן הלפרין

אלקנה24.9.2008סימה שלמה8337 סימה
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

נכה7395 מאיה19.10.2007בנגן בנגן רינגל

שרה4808 רבקה27.9.2008גולדשטיין אריה בן

משה2717 רות9.9.2008טל טל

לאה3961 ירדנה12.7.1997גירון ניצן

רעיסה22.8.2008שטחין אברהם4518 פוסטילניק

זאב4867 מלכה19.11.2007שוורץ שוורץ

(2 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ד'

הראשי                              יצחק היקינד, סגן המזכיר

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

אסתר9856 רות דניאל5.10.2008לוינגר לוינגגר

בוניה6198 יונתן17.9.2008יצחק נוי

חביב8102 בניטה פנינה3.9.2008בניטה

יאן4601 בלה17.9.2008קורז'ינבסקי קורז'ינבסקי

יעקב21.5.2001דהן יעל6049 דהן

חוה17.9.2008בונה יוסף6785 בונה

טובה1379 רוט14.10.2005שטיינברג מעוז

ברנרד29.1.2008גבאי בייה9829 גבאי

אסתר9422 אמירה אברהם7.7.2007אמירה

שאול9776 יעקב9.11.2007גבריאל גבריאל

בנימין7952 מלי6.9.2008יקותיאל יקותיאל

נורית27.3.2008וולף אורי2105 וולף

אבידר נופיה6.6.2008אבידר כרמלה3207

מריה6612 יבגניה10.8.2008וולפסון וולפסון

יעקב8749 מרינה28.12.2001ליסטנגרד שטולברג

יוכבד8227 רחמים5.10.2008חיון חיון

אילנה15.9.2008ירד שרה3400 חן

שושנה0798 אליעזר11.9.2008כרבי כרבי

אלכסנדר6011 יצחק6.8.2008שורץ שוורץ

יצחק16.10.2008שוורץ סבינה6029 שוורץ

נעמה13.4.2008עבו יפה9986 עמר

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רמי31.7.2008קורנילו אלכסנדר0728 סיון

רמי25.1.1982קורנילו אלאנורה0736 סיון

(10 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ב

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                    יהושע

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

טאובה שמול4445
ברנרד

יונה19.9.2008 טאובה

אלכסנדר8548 אלכסנדר13.9.2008חייט חייט

לינדאור9592
אברהם

מיכאל21.10.2008 לינדאור

אווה9600 מיכאל18.9.2003לינדאור לינדאור

משה4561 יונה15.11.2007אביבי כהן

סוסי9860 אלון25.11.2001גירחש גירחש

שושנה0303 גנץ משה11.10.2007גנץ

משה5546 אורי23.8.2007אלקסלסי אלקסלסי

לובה4243 רומן7.10.2008גרט גרט

תחיה5435 דליה9.10.2008מזרחי חמו בן

רחל8607 סיאני אברהם2.8.2008סיאני

(6 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ח'

הראשי                             חנוך גרנביץ, המזכיר

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יהודה2846 שרה14.9.2008גרוס גרוס

זוננברג4318
יואכים

עשהאל7.7.2008 זוננברג

עמי9871 הוכמן מרדכי20.10.2008הוכמן

הרוש4243
אהליאב

הרוש יצחק29.12.2000

(28 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ט

הראשי                                שלמה דידי, המזכיר
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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

רוזה4498 טלי19.10.2008פדידה פדידה

מאיר0397 יונה6.10.2008סבר שינמן סבר

פולינה5.4.2003בונדר סמיון3942 בונדר

וויינשטוק2848
סופיה

מארה12.8.2008 אוציטל

שלום3046 מסעודי28.12.1989גוזלן חמו
דידי

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'

הראשי                                ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

תיק
המ־ שם

נוח/ה

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אלמלח1734
אברהם

יצחק6.11.2007 אלימלך

(11 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ג

הראשי                                       אברהם פרץ, המזכיר

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

נוסרט0998 חקשור
יוסף

משהכ"ד אד"א ס"ג חקשור

אוחנה ראובןי"ב אלול ס"חאוחנה אברהם4719

דינה6540 שטרית דודכ"ד אב ס"חבן שטרית בן

דוריאל9960 ס"חגרנר ניסן קינסברונרכ'
ביאטריס

איריס4293 שגיא
יוכבד

ס"ח אלול אביז' שגיא

יצחק6014 ימנהי"ז תמוז ס"חאיבגי איבגי

שלום2311 ס"חסרף אלול פיביכ' סרף

אסתר6020 מריםי"ד תשרי ס"חזריהן שימול בן

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אליהו9507 שולמיתי"א טבת ס"ועזרא עזרא

מרקו2571 זנטי"ב חשון נ"זאלגזי אלגזי

יצחק2499 ס"טכדן תשרי אסתרט' כדן

ס"חסקה רזי2830 תמוז נחלהט' סקה

מינה6514 אביאלי"ב תמוז ס"חרובינפלד שדה

חנה9143 שמואלי"ד תמוז ס"חבצון סאמי בצון

בתיה8484 ס"חיבלונסקי אב יפיםי' יבלונסקי

ויקטורכ"ג תשרי נ"הדבש ארץ6564 דבש

דוד6778 ס"זבנלולו תמוז נעמיה' עזרא אל

(29 באוקטובר 2008) התשס"ט בחשוון ל'

הראשי דהאן, המזכיר                                                יצחק

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4200/07 אזרחי תיק

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

לעולה, לרווחה  המוקד  - ה.ל.ל. העמותה  פירוק ובעניין 
,58-018948-8 ע"ר ירושלים,

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

1.1.2009 בשעה 9.15.

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

1388/08 אזרחי תיק

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

,51-315041-7 ח"פ בע"מ, חברת גואל אורגנזה פירוק ובעניין

ומע"מ, מכס  - המסים רשות  האוצר,  משרד והמבקש: 
רונית עו"ד  ע"י ב"כ קשה, וגבייה היחידה לפירוקים כינוסים
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קרית ,91 הרצל מרח'  איגרמן,  חגית  ו/או  נוה  יעל ו/או  רוזין 
.08-9788060 פקס' ,08-9788042 טל' רמלה, הממשלה,

לבית  בקשה 12.3.2008 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

27.1.2009 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 

.19.1.2009

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

עו"ד איגרמן, חגית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1483/08 אזרחי תיק

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

,51-242752-7 ח"פ בע"מ, נתניה סגנון נגררי חברת פירוק ובעניין

גבריאל .2 ;312886914 ת"ז מטיינקו, יורי .1 והמבקשים:
של האגף המשפטית הלשכה ב"כ ע"י  ,67714345 ת"ז ברדוגו,
חנה שניצר ו/או דג'יאן דפנה ו/או תקן שי עו"ד לאיגוד מקצועי
דורון ו/או רימון חגית ו/או וייץ ורד ו/או זילברשטיין אלין ו/או
ו/או בשה אמיר ו/או  מלכי  מירי  ו/או  ורדי  איריס  ו/או יפת
גלעדי, אוהד ו/או ענת גוטמן קלפר ו/או קרן ו/או לוי חניטל
פקס' ,03-6921476-2 טל' ,62098 אביב תל ,93 ארלוזורוב מרח'

.03-6963214

לבית  בקשה 24.3.2008 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

27.1.2009 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
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.1.2009 ביום

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

עו"ד בשה, אמיר  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1545/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, טקסטיל אורות א.ב.ג.ד חברת פירוק  ובעניין
,51-397445-1

ומע"מ, מכס  - המסים רשות  האוצר,  משרד והמבקש: 
רונית עו"ד  ע"י ב"כ קשה, וגבייה היחידה לפירוקים כינוסים
קרית ,91 הרצל מרח'  איגרמן,  חגית  ו/או  נוה  יעל ו/או  רוזין 

.08-9788060 פקס' ,08-9788042 טל' רמלה, הממשלה,

לבית  בקשה 3.4.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

27.1.2009 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 

.19.1.2009

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

עו"ד איגרמן, חגית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1994/08 אזרחי תיק

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

ח"פ זמני), (בפירוק בע"מ  מקסביל חברת  פירוק  ובעניין
,51-254157-4

מפרק ארליך, חנוך עו"ד ב"כ ע"י עצמה, החברה והמבקשת:
אביב תל ,13 קומה השקעות,  אמות בית  ,2 ויצמן מרח' זמני,

.64239

לבית  בקשה 23.6.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

11.12.2008 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
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.4.12.2008 ביום

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

עו"ד ארליך, חנוך  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2150/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, וקטלוגים משרד קניות די די אנד חברת פירוק ובעניין
,51-208973-1 ח"פ
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במדינת מושבה מקום אשר ,Lands' End, Inc. והמבקשת:
רוטשילד משד' ארצי, אהוד עו"ד ב"כ ע"י ארה"ב, ויסקונסין,

.65784 אביב תל ,45-41

לבית  בקשה 21.7.2008 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

22.1.2009 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

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

.15.1.2009 ביום

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

עו"ד אהוד ארצי,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2157/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, אלקטרוניקה - אורית חברת פירוק  ובעניין
ים, בת ,9 הסוללים מרח' ,51-132817-1

ע"י באיטליה, הרשומה זרה חברה ,Fulgor spa והמבקשת:
,9 קומה הסחר, מגדל ,25 המרד מרח' מאייר, סבינה עו"ד ב"כ

.61500 אביב תל ,50387 ת"ד

לבית  בקשה 22.7.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

17.12.2008 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
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.10.12.2007 ביום

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

עו"ד סבינה מאייר,  
המבקשת כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2158/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, טריידינג אלקטרוניק ב.מ.פ חברת פירוק ובעניין
הרצליה, ,15 מרח' משכית ,51-114979-1

הרשומה זרה חברה ,Sacchi Giuseppe spa והמבקשת:
מגדל ,25 המרד מרח' מאייר, סבינה עו"ד ב"כ ע"י באיטליה,

.61500 אביב תל ,50387 ת"ד ,9 הסחר, קומה

לבית  בקשה 22.7.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

16.12.2008 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
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.9.12.2007 ביום

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

עו"ד סבינה מאייר,  
המבקשת כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2323/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, מוטלו נכסי חברת פירוק ובעניין

.69710 אביב תל ,B38 הברזל מרח' מרום, אידית והמבקשת:

לבית  בקשה 18.8.2008 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
 10.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.21.12.2008 ביום

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

עו"ד טל בר–יושפט,  
המבקשת כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2384/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, (2004) ירוק שיווק בצל שלי חברת ובעניין פירוק
,51-356474-0

אבא מרח' זיו–נר, ניר ב"כ עו"ד ע"י עבודי, משה והמבקש:
.03-6135018 פקס' ,03-6135017 טל' ,52506 גן רמת 14א, הלל
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לבית  בקשה 31.8.2008 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

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
.25.12.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד ניר זיו–נר,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2424/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, טי סייפר חברת פירוק ובעניין

רח' בר, משה עו"ד ב"כ ואח', ע"י קארו חיים והמבקשים:
גן. רמת ,12 החילזון

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

5.1.2009 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
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.29.12.2008 ביום

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

עו"ד בר, משה  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2478/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, שיער מוצרי ישראל קארין חברת פירוק ובעניין
,51-372735-4

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

לבית  בקשה 16.9.2008 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

7.1.2009 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
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.6.1.2009 ביום

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

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

735/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, שינוע נ.א.מ.ר. רם-סע  חברת פירוק  ובעניין
,51-261822-4

חיפה. ,3/26 חזז רח' חיים בריל ואח', והמבקשים: יורם

לבית  בקשה 21.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

10.12.2008 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 למבקשים שימסור

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

.3.12.2008 ביום

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

המבקש יורם בריל,  

בנצרת המחוזי המשפט בבית

282/08 אזרחי תיק

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

,51-347078-1 ח"פ בע"מ, ליין וויקו חברת פירוק ובעניין

ע"י החברה), (עובדי ואח' קוזנצוב ולנטינה והמבקשים:
04- טל' ,16972 עילבון כפר ,280 ת"ד סוויד, איימן עו"ד ב"כ

.04-6782807 פקס' ,6786692

לבית  בקשה 17.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

14.12.2008 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.5.12.2008 ביום

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

עו"ד איימן סוויד,  
כוח המבקשים בא

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

בע"מ שיווק בינלאומי תנופורט
(51-157971-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  30.10.2008 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ניסן,  אודליה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת גן, רמת ,16 הלל אבא מרח' ,033100256

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, ניסן, אודליה

בע"מ ייצוא תנופורט
(51-188144-3 (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 ,30.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ניסן,  אודליה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת גן, רמת ,16 הלל אבא מרח' ,033100256

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, ניסן, אודליה

בע"מ (1990) גליל גלי
(51-150017-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן  שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,6.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

ת"ז בורקיס, מאיר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
החברה. למפרק נהריה, ,10 העלייה מרח' ,045618139

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 בורקיס, מאיר

אביב-יפו תל 117 בגוש 6941 חלקה
(51-016322-3 (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 ,11.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,007419112 קרסו, ת"ז חיים את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,26 ריבל 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 חיים קרסו,

בע"מ אחזקות פריים ר.ל.י.
(51-373760-1 (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 ,2.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' וינטרוב, עו"ד חגית את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 בגין מנחם דרך

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, וינטרוב, חגית

בע"מ שוק? זה מה אס זי אם
(51-385276-4 (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 ,6.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כהן-זאדה, משה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק
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החברה. למפרק ,67443 אביב תל ,65 אלון יגאל 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, משה כהן-זאדה,

בע"מ קומהייטק
(51-292413-5 (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 ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יהודה מרח' שיינר, ראובן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,10 גור

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 ראובן שיינר,

(גוש 6111 חלקה 520 36 בתסריט  דירה מס.
בע"מ בת"א)

(51-015520-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטורך, עפר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67449 אביב תל ,3 הרועים ילקוט

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, שטורך, עפר

טובה חסדאי בע"מ
(51-152348-2 (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 ,5.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

קרמר, חיים עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
פקס' ,03-6487726 טל' ,69400 אביב תל ,4 ונציה קהילת  מרח'

החברה. למפרק ,03-6448502

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חיים קרמר,

בע"מ חסדאי שמעון
(51-056866-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קרמר, חיים עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
פקס' ,03-6487726 טל' ,69400 אביב תל ,4 ונציה קהילת  מרח'

החברה. למפרק ,03-6448502

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חיים קרמר,

בע"מ בגורדון קפה
(51-398148-0 (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 ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברק טל–אור, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גבעתיים, ,37 רמב"ם

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, טל–אור, ברק

בע"מ (1992) בלום וארוח בכפר שרותי נופש ניהול
(51-165527-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שפרלינג, אילנה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,2 ויצמן מרח' בוטנסקי,

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, בוטנסקי, שפרלינג אילנה

ספרים בע"מ גילי וינשטוק
(51-256234-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,2.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז גילי וינשטוק, את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק ,024851982

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
רח' אהרון, מרדכי עו"ד החברה, של כוחה לבא זו, הודעה

גן. רמת ,3 היצירה

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

מפרק גילי וינשטוק,  

בע"מ לסיעוד זרים עובדים אל-עד
(51-399885-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אגוז מרח' גבע, יפעה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת יבנה, ,22

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 גבע, יפעה

גליל מיקרופרופ בע"מ
(51-310083-4 (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 ,1.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז שטרן,  אביאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק חיפה, ,2 מרח' חסן שוקרי ,054131958

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, שטרן, אביאל

בע"מ שיכון עובדים מוריה
(51-007344-8 (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 ,11.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אפרים, רמי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64683 תל–אביב-יפו ,26 בצלאל

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, אפרים, רמי

הסעות בע"מ ימיני אילנה יוסף את
(51-238975-0 (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 ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יד מרח' שלמה, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,15 חרוצים

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, שלמה, שי

בע"מ גלילי י.ת.ד
(51-204103-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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,3007237 גליל, ת"ז סוניה מרצון ולמנות את החברה לפרק את
החברה. אביחיל, למפרקת ממושב

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 סוניה גלילי,

בע"מ מיוזיק ויליג'
(51-164602-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,2.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז וולודבסקי, את גרי ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק הרצליה, ,45 מרח' קדושי השואה ,17887050

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 וולודבסקי, גרי

אדריכל בע"מ ברוך שיין
(51-134849-2 (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 ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' צמרות שיין, אביבה את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרקת הרצליה, ,142/4

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 שיין, אביבה

בע"מ הרצלפלד אברהם ע"ש תרבות בתי להקמת קרן
(51-043180-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד טניה יהב, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את
החברה. למפרקת אביב, תל ,8 המלך שאול מרח' ,62528856 ת"ז

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, יהב, טניה

בע"מ חלף ת.ש.ר
(51-216264-5 (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 ,7.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 ,055726079 חלף, ת"ז פיונה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,15 מרח' ויס

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 חלף, פיונה

בע"מ הפקות טבע סלויה
(51-354905-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,2.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז לוי, נסים ארז את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק נתניה, ,57 השקד מרח' ,055488175

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק לוי, ארז נסים

בע"מ אוטוקרדיט חניון
(51-206408-0 (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 ,7.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ליבוביץ,  שלמה  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק נתניה, ,4 קוש מרח' ,055575260
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ליבוביץ, שלמה

בע"מ נטווצ'
(51-250744-3 (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 ,12.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז נוסבכר, הנרי את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק שומרון, גינות ,20 הגפן מרח' ,015520091

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 נוסבכר, הנרי

בע"מ ניהול קו - ש.נ.
(51-267112-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,057339038 כהן, ת"ז רפאל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

עכו, למפרק החברה. ,15 הסביון שביל 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 רפי כהן,

בע"מ חניונים הפעלת אנג'ל
(51-302113-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
מיכאל, סווירסקי ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,29 ת"ד שומרון, ממעלה ,309803351 ת"ז

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק סווירסקי, מיכאל

בע"מ אר-אל חכם
(51-207600-1 (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 ,27.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,65547713 חכם, ת"ז אריה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גדרה, ,1 חבקין 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 חכם, אריה

בע"מ ופיתוח בניה שוסטר ח.
(51-206817-2 (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 ,6.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לקשטיין- שולמית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,17/4 יאיר רוזנבלום מרח' דוד,

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, לקשטיין-דוד, שולמית

זונש בע"מ
(51-341122-3 (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 ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז לוי, נסים ארז את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק נתניה, ,57 השקד מרח' ,055488175
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק לוי, ארז נסים

נכסים בע"מ והשכרת השקעות עווד סאלי
(51-310681-5 (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 ,7.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עספור, נביל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נצרת, ,296 ת"ד ,21 נמסאוי

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, עספור, נביל

בע"מ "תרבות" וספרים עיתונים להפצת סוכנויות
(51-060688-2 (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 ,7.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז פרוינד, רוברט את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק נתניה, ,48/11 דיזנגוף מרח' ,030054605

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 פרוינד, רוברט

אוטו סופר י.ק. בע"מ
(51-164543-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שר-ישראל, רמי עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,155 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שר-ישראל, רמי

בע"מ (א.ש.) ישראל סיסטם קאר
(51-262214-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית לנדאו, גד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
פקס' ,03-5774470 טל' ,52573 גן רמת ,2 גוריון בן רח' ,1  בסר

החברה. למפרק ,03-5774471

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, לנדאו, גד

בע"מ איכותי גינון הרמוני
(51-380457-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד לפידות, עו"ד רינה את מרצון ולמנות החברה את לפרק
תל ,35 המלך שאול שדרות רח' דין, עורכי תורג'מן, אפיק עו"ד

החברה. למפרקת אביב,

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, לפידות, רינה

בע"מ 180 בגוש 8273 חלקה
(51-031219-2 (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 ,4.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סגל, אדוארד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,1 חי תל



25.11.2008 התשס"ט, בחשוון כ"ז ,5870 הפרסומים ילקוט 474

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, סגל, אדוארד

בע"מ טכניקס קרי אנד כש
(51-294045-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אבוהב, ש'  יצחק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,111 ארלוזורוב 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, אבוהב, ש' יצחק

בע"מ אחזקות בלז'יצקי
(51-089200-3 (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 ,2.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בלז'יצקי, שמואל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. קרית ביאליק, ,9156 ת"ד ,49 החרושת

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 בלז'יצקי, שמואל

בע"מ שוקולה עדן דניאל
(51-363570-6 (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 ,10.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' עו"ד אלמוג נוריאל, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. מרכז רכטר, אילת, למפרק התמרים,

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, נוריאל, אלמוג

שייט ותענוגות בע"מ
(51-262833-0 (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 ,5.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' עו"ד אלמוג נוריאל, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. מרכז רכטר, אילת, למפרק התמרים,

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, נוריאל, אלמוג

בע"מ 812 יו
(51-395709-2 (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 ,2.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,031582778 ליאור, ת"ז אייל מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,10 שונצים 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 ליאור, אייל

בע"מ (2003) נאמנות - נווה אסנת
(51-340257-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,12.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
נווה, אסנת עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרקת אביב, תל ,4 קויפמן מרח'
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, אסנת נווה,

בע"מ השקעות עמניר
(51-139239-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד אצל צבי, בן עמיה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרקת אביב, תל ,13 שמריהו לוין רח' אברהם אשר,

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 צבי, בן עמיה

בע"מ (1993) חן אל-אור
(51-184321-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,6.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קיום בדבר מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו החברים
ולמנות מרצון  החברה את לפרק החלטה התקבלה האסיפה, 
רמת ,46 מרח' למרחב ,051729473 ת"ז דונרשטיין, שמואל את

השרון, למפרק 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 דונרשטיין, שמואל

בע"מ 13 בגוש 6756 חלקה
(51-040324-9 (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 ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז סלנט,  רוני עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,038442281

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, רוני סלנט,

יצחר אחזקות בע"מ
(51-281362-7 (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 ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050697408 ריזמן, ת"ז יעקב מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק פיתוח, הרצליה ,3 קמין ברוך 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 ריזמן, יעקב

מנרי החזקות בע"מ
(51-230778-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,08404758 מנחמי, ת"ז רן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,14 יד חרוצים 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 מנחמי, רן

בע"מ והחזקות ניהול מנחמי
(51-147797-8 (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 ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,08404758 מנחמי, ת"ז רן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,14 יד חרוצים מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק מנחמי, רן

בע"מ סביונים בקריית 34 בניין 4 דירה
(51-169622-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברבי, תומר עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
שד' ושות', תמיר שיין, מיכאל עו"ד ממשרד ,034815837 ת"ז

החברה. למפרק אביב, תל ,49 רוטשילד

מפרק עו"ד, תומר ברבי,

בע"מ 107/9 הורקס
(51-187453-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברבי, תומר עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
שד' ושות', תמיר שיין, מיכאל עו"ד ממשרד ,034815837 ת"ז

החברה. למפרק אביב, תל ,49 רוטשילד

מפרק עו"ד, תומר ברבי,

בע"מ (14) אמירים קורקס
(51-109517-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברבי, תומר עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
שד' ושות', תמיר שיין, מיכאל עו"ד ממשרד ,034815837 ת"ז

החברה. למפרק אביב, תל ,49 רוטשילד

מפרק עו"ד, תומר ברבי,

בע"מ נורלן
(51-237062-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,10 בצלאל מרח' בשן, דני 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 דני בשן,

בע"מ ושיווק ליזמות החברה חיש אד
(51-314804-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לבון, עו"ד אלכסנדר את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,71/11 הרצל

מפרק עו"ד, לבון, אלכסנדר

בע"מ איכות תכשיטי סיגול
(51-103938-0 (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 ,4.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החידא מרח' פסיה גרוסמן, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,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,

מפרק גרוסמן, פסיה

פלד שיווק בע"מ - ל.מ.
(51-346068-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מאירוביץ, רונלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת הרצליה, ,2 התנאים מרח'

מפרקת מאירוביץ, רונלי

בע"מ איכות הבטחת מ.א
(51-360340-7 (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 ,29.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
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ת"ז ארז, מרדכי את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה
עשהאל, בן–נון  דליה  עו"ד אצל החברה,  למפרק  ,003130820

סבא. כפר ,24 טשרניחובסקי מרח'

עו"ד עשהאל, בן–נון           דליה

    באת כוח המפרק

טורל השקעות בע"מ
(51-191354-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק רודב, שלמה ולמנות את מרצון החברה את לפרק

מפרק שלמה רודב,

מומי טקס בע"מ
(51-410109-6 (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
,23.10.2008 ביום בירושלים שהתכנסה  הנ"ל,  החברה של
שלמה את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק ,024614752 ת"ז דרעי,

מפרק שלמה דרעי,

בע"מ האובייקט בסימן
(51-372460-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5 החרמש מרח' רמות, דן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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 רמות, דן

סולרו בע"מ
(51-269764-0 (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 ,12.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
איתן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק גן, רמת ,32 הרצל מרח' ,54339700 ת"ז סברנסקי,

מפרק סברנסקי, איתן

בע"מ מססג' אס.
(51-311603-8 (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
החברים שכל לאחר ,12.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
תדהר רו"ח את את החברה מרצון ולמנות לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק חיפה, ,21 ההסתדרות משד' ,59062695 כהן, ת"ז

מפרק רו"ח, כהן, תדהר

בע"מ השקעות קירשנר ש.
(51-198523-6 (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
החברים שכל לאחר ,11.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אבי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את החלטה לפרק התקבלה
החברה. למפרק הרצליה, ,38 המלך דוד מרח' ,01335892 כהן, ת"ז

מפרק עו"ד, אבי כהן,

בע"מ כימיקלים וחומרים סמי-סול
(51-075274-4 (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
שכל לאחר ,10.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
49, כרמיאל,  הסביונים ממשעול ,2690725 ת"ז רוזנברג, יהודה

החברה. למפרק

מפרק רוזנברג, יהודה

בע"מ והשקעות חוץ סחר רעף
(51-243865-6 (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
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החברים שכל לאחר ,9.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
רפאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק אביב, תל ,6 כרמי דב מרח' ,01262856 פלד, ת"ז

מפרק פלד, רפאל

בע"מ קאריירה וקידום בתקשורת יעוץ דבל-סי
(51-264719-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,20.9.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
,31091 ת"ד שכתובתה ,057036923 ת"ז סאנלה, מנה דיאנה את

החברה. למפרקת ,91310 ירושלים

סאנלה, מפרקת דיאנה מנה

בע"מ  3 די מוביל
(51-394503-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,21.9.2008 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,
תל משפט, אמות בית ,8 המלך שמואל מרח' שלו, מרדכי עו"ד

החברה. למפרק אביב,

מפרק עו"ד, שלו, מרדכי

בע"מ ואדריכלים מהנדסים כהן א.א.
(51-146595-7 (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 ,3.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק גן, רמת ,77 שז"ר זלמן מרח' ,075790618 ת"ז כהן, אליהו

החברה.

מפרק כהן, אליהו

בע"מ מטאורלוק
(51-354958-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החברים שכל לאחר ,2.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אלי נבון, את את החברה מרצון ולמנות לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,51 אצ"ל מרח' ,51098341 ת"ז

מפרק נבון, אלי

בע"מ מזנונים והפעלת ניהול סאן
(51-338893-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,11.00 בשעה ,29.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם ים, בת ,2 לוויתן רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פנחס ונה,

בע"מ ידע איזו
(51-024665-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
טלפונית ועידה שיחת  באמצעות ,11.00 בשעה ,30.12.2008 ביום
של סופי דוח הגשת לשם ,08-9344091 ידע של הטלפון במספר
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, עזריה, פיני

בע"מ אוקטביאן
(51-367453-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' תובל אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,31.12.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,67897 אביב תל ,5
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ניימן, צביקה

בע"מ נכסים אג'נדה
(51-284515-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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המפרק, במשרדי ,15.00 בשעה ,30.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,15 בן שפרוט רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק יוסף בסן,

בע"מ (1996) נכסים גולדמסטר
(51-226926-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,15.30 בשעה ,30.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,15 בן שפרוט רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק יוסף בסן,

בע"מ תיווך שיווק ואמנות בוסידן
(51-248530-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,17.00 בשעה ,30.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,15 בן שפרוט רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק יוסף בסן,

ממקול בע"מ
(51-309245-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ארנון יגאל עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,29.12.2008 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,1 עזריאלי מרכז ושות',
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ערבות, רפאל

בע"מ אוטומטית אופטית ביקורת אופטומיק
(51-148391-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

,10.00 בשעה  זו,  הודעה פרסום מיום ימים   30 תתכנס הנ"ל
רמת גן, לשם הגשת ,16 הלל סילבר אבא רח' במשרדי החברה,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, חורי, ראיק

בע"מ  ישראל - ריקורפ אשטרום
(51-400806-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי זו, בשעה 10.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס
אבא דרך עו"ד ונוטריונים, ושות' החברה, פירון של הדין עורכי
המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם  גן, רמת ,16 הלל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, חורי, ראיק

בע"מ סטודנטים אשתל
(51-393908-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי ,10.00 בשעה  זו,  הודעה פרסום מיום ימים   30 תתכנס
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 החברה, רח' אבא הלל סילבר
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, חורי, ראיק

בע"מ וירון דוד נכסי
(51-260686-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,28.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
במשרדי ,13.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי ברשומות, זו
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הראשיים, החברה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק תבלין, דוד

בע"מ ישראל ורטיקלנט
(51-284243-6 (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
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המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,30.12.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ירושלים,  ,22 ריבלין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

בע"מ אחזקות איתי ענבר
(51-328295-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מדרך המפרקת, במשרדי ,12.00 בשעה ,11.1.2009 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,52 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת נוב, חנית

בע"מ השקעות רעות ענבר
(51-328292-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דרך המפרקת, במשרדי ,10.00 בשעה ,11.1.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,52 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת נוב, חנית

בע"מ והשקעות אחזקות שקד ד.ו
(51-285411-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם ברק, בני ,29 הירקון רח' החברה, של
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק כהן, דוד

בע"מ שיזוף כלף ניר
(51-344394-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,18.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,57 חן שד' החברה,

החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כלף, ניר

בע"מ אינטרנט בינלאומי אינפומדיה סחר ת.ס.
(51-286185-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד עו"ד אפרתי, ,10.30 בשעה ,12.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,6 ויסוצקי רח' ושות',  גלילי
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק קלויזנר, אמיר

בע"מ פיננסי ניהול יעוץ אס.אפ.אס
(51-383573-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
משעול רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,20.1.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  סבא, לשם כפר ,26/15 האהבה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גולדרט, (רמי) אברהם

סטארג בע"מ
(51-321624-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,20.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, לשם הגשת דוח סופי של יהודה, אור ,4 השקד
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק סנדלר, אלכס

59 בגוש 7140 בע"מ  חלקה
(51-032985-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,20.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
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המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,12 פדובה קהילת
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת הולנדר, לאה

בע"מ (1999) ויטאמדיק
(51-285962-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רקח חברת במשרדי ,16.00 בשעה ,21.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם חולון, ,30 המלאכה רח' בע"מ, פרמצבטית תעשיה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, חברוני, יגאל

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 טלפק
(51-303347-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברנשטיין, אורי במשרדי ,10.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,14 נחמני רח' עו"ד,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת קרן קפל-שמואלי,

בע"מ בינלאומי) (סחר מטענים ק.ז.
(51-297203-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,15.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
פתח ,1/4 ישראל ישעיהו רח' המפרק, במשרדי לפי המאוחר, זו,
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,49581 תקוה
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק הלר, דוד

סידנל בע"מ
(51-356233-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, של במשרדה ,11.00 בשעה ,20.1.2009 תתכנס ביום
המפרקת, סופי של הגשת דוח סבא, לשם כפר 4ג, חרוצים יד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת סלע, גלית

בע"מ שוקולה עדן דניאל
(51-363570-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התמרים, המפרק, שד' אצל ,10.00 בשעה ,1.7.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח אילת, לשם רכטר, מרכז
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, נוריאל, אלמוג

בע"מ ותענוגות שייט
(51-262833-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התמרים, המפרק, שד' אצל ,10.00 בשעה ,1.7.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח אילת, לשם רכטר, מרכז
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, נוריאל, אלמוג

בע"מ ותיירות תעופה דרין
(51-276055-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' פוסמן, יוסף ד"ר אצל ,10.00 בשעה ,6.1.2009 ביום תתכנס 
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של סופי דוח לשם הגשת תל אביב, ג', אביב רמת ,6/25 אחימאייר
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקים,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

אנגלנדר סביר        יוסף פביאן

מפרקים                             

בע"מ וסחר בניה פוליטי י.
(51-176712-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,11.00 בשעה ,30.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, סופי של הגשת דוח תקוה, לשם פתח ,6 טרומן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד       הדסה בן–יעקב,

כוח החברה באת  

בע"מ הפקות מלכי
(51-286733-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,30.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת אונו, קרית ,11 הדרור רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד הדסה בן–יעקב,

כוח החברה באת  

בע"מ  אלקטרוניות מערכות - ייעוץ וטר א.
(51-0245219-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,30.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת אונו, קרית ,6 השקמה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד  הדסה בן–יעקב,

כוח החברה באת  

בע"מ  (ר.מ.ש.פ.) פרסום - שירותי מדיה רדיו
(51-341777-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

שדרות החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,20.1.2009 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,57 המלך דוד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת רז, הדר

בע"מ (2003) נאמנות - נווה אסתר
(51-340257-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

סופית כינוס אסיפה הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,16.00 בשעה ,12.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת שרבט), לשם (בית אביב תל ,4 קויפמן רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

עו"ד, מפרקת נווה, אסתר

נבטים אחזקות בע"מ
(51-372700-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,9 העם אחד ברח' ,11.00 בשעה ,1.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

עו"ד, מפרקת סבג, עדי

דלאור אורדל בע"מ
(51-306472-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיכאל רו"ח אצל ,14.00 בשעה ,22.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רחובות, ,165 הרצל רח' קרן,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, קרמר, עדי-מאיר

אי.אי אינדפנדנט אקונטינג קונסלטינג בע"מ
(51-213412-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,13.00 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
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תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

בע"מ (1993) ותקשורת מיחשוב אקספרס אינטר
(51-187740-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,12.30 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

בע"מ ניהול עסקי ושירותי יעוץ ויטקובסקי
(51-124605-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,12.00 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

ישראל בע"מ אינטר אקספרס
(51-165952-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,11.30 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

1979 בע"מ  (או"ש) ושיטות אירגון
(51-082142-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

סאמט, במשרדי ,10.00 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

בע"מ ניהול ואחזקות י.ט.ב.ה
(51-240936-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,11.00 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

בע"מ יועצים רונן האפט
(51-213412-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, במשרדי ,10.30 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,23 בגין מנחם דרך דין, עורכי ושות', גורמן הרינג, שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מילשטיין, ניר

סופאן ניהול בע"מ
(51-372023 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,4.1.2009 תתכנס ביום
לשם סביון, ,28 הנוף רח' החברה, במשרדי מביניהם, המאוחר
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק מאיר שני,
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בע"מ אקסאפוטוניק
(51-339783-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,16.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,3 פריש דניאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חורש, אורי

בע"מ (2005) ש.ל. הצדק ביצת
(51-367621-3 (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
התע"ש רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,9.2.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר הפעמון, בית ,20
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח, הילרוביץ, חיים

בע"מ סופט אוריג'ינל
(51-398777-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,13.1.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק צ'רנינסקי, אור

ע"י עליה לקליטת הארגונים ועדת  עמותת
ירושלים  עיריית

(58-006730-4 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,18.9.2008 ביום שהתכנסה

הגן המגדל, מבניין שיף, יונתן עו"ד את ולמנות מרצון העמותה
למפרק העמותה. ,91022 ירושלים מלחה ,2319 ת"ד הטכנולוגי,

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,

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

מפרק עו"ד, שיף, יונתן

ולקליטת להכשרה ווג'ס מכון  עמותת
מחו"ל  אקדמאים

(58-005659-6 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,6.10.2008 ביום שהתכנסה
הגן המגדל, מבניין שיף, יונתן עו"ד את ולמנות מרצון העמותה
למפרק העמותה. ,91022 ירושלים מלחה ,2319 ת"ד הטכנולוגי,

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,

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

מפרק עו"ד, שיף, יונתן

תנועה בע"מ נטאי מערכות
(51-286861-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הליך ביטול הודעה על

המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
נתקבלה ,23.10.2008 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של

החברה. של מרצון הפירוק הליך את לבטל החלטה

מפרק עו"ד, גיסין, גיא

ז"ל סטפניה וגו ד"ר המנוחה עיזבון
לנושים הזמנה

על ידי הרשם כי אברהם הרגיל נתמנה נמסרת בזה הודעה
כמנהל לשמש  ,17144 מס' בתיק שבע, בבאר ירושה לענייני
,005449608 ת"ז ז"ל, סטפניה וגו ד"ר המנוחה של עיזבונה

באשקלון. היה מושבה ומקום ,19.5.2008 ביום שנפטרה

בכתב, העיזבון להודיע למנהל מוזמנים בזה העיזבון נושי
,08-6734499 פקס' ,08-9738383 טל' אשקלון, ,101 הנשיא לרח'
שיש  חוב תביעת כל על זו, הודעה פרסום מיום 90 ימים בתוך

נגד עיזבון המנוחה. להם

עו"ד, מנהל העיזבון אברהם הרגיל,


