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

מודיעיםבזה,לפיסעיף6(ב)לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-11951 
נושאי המשרות את להרשות החליטה הממשלה כי - החוק), (להלן
לייצג להלן,  מפורטים  אשר  - המשטרה) (להלן ישראל  במשטרת 

ו–5  4 בסעיפים בהן שמדובר מהעסקאות עסקה בכל הממשלה את
המשטרה הפעולות של שבתחום במקרקעין, למעט עסקאות לחוק,
מהם ולחתום אחד לצד כל הנקוב לסכום המורשה, עד ותפקידו של

האמורות: לעסקאות הנוגעים המסמכים על המדינה בשם

או המשטרה חשב עם יחד המשטרה של הכללי המפקח (1)
הגבלה בסכום; - בלא סגנו

המשטרה עם חשב יחד המשטרה של המפקח הכללי סגן (2)
ש"ח; 2,500,000 של - עד לסכום סגנו או

לוגיסטית לתמיכה  ראש אגף אנוש או אגף משאבי ראש (3)
אגף ראש או התנועה אגף ראש או מבצעים אגף ראש או
ראש או ההגירה מינהלת ראש או אזרחי ומשמר קהילה
סגנו או המשטרה חשב - יחד עם ומודיעין לחקירות אגף

ש"ח; 1,000,000 של לסכום עד -

 400,000 של לסכום עד  - כספים מחלקת ראש  עם או
עד לסכום של - כספים במחלקת מדור עם ראש ש"ח או

ש"ח; 200,000

חוליית ראש עם או בחשבות כספים יחידת ראש עם או
 100,000 של לסכום עד - כספים במחלקת ההתקשרויות

ש"ח;

המשטרה חשב יחד עם לוגיסטית האגף לתמיכה ראש סגן (4)
ש"ח; 800,000 של - עד לסכום סגנו או

המבצעים אגף ראש סגן או אנוש משאבי אגף ראש סגן (5)
קהילה ומשמר אגף ראש או סגן התנועה אגף סגן ראש או
המכללה מפקד או  ההגירה מינהלת ראש סגן  או אזרחי
סגן או הצפוני  המחוז  מפקד סגן או בכירים  לקצינים 
או סגן ירושלים מפקד מחוז או סגן אביב תל מפקד מחוז
או ויהודה מחוז שומרון מפקד סגן או  מרכז מחוז מפקד
הגבול או מפקד משמר סגן או המחוז הדרומי סגן מפקד
מחלקת טכנולוגיות או ראש מינהל הימ"מ או ראש מפקד
או ומודיעין חקירות אגף ראש סגן או ומכירות רכישות
סגנו או או - יחד עם חשב המשטרה הבינוי ראש מחלקת

ש"ח; 400,000 של לסכום - עד מחלקת כספים ראש עם

של לסכום עד  - הכספים  במחלקת  מדור  ראש  עם או
ראש יחידת כספים בחשבות או ראש  200,000 ש"ח או עם
של לסכום עד - הכספים במחלקת התקשרויות חוליית

ש"ח; 100,000

ראש או הבטיחות מחלקת ראש או ראשי רפואה קצין (6)
המשטרה רב פרט או מחלקת ראש אדם או כוח מחלקת
ראש מחלקת הדרכה או ההתנהגות ראש מחלקת מדעי או
מבצעים ראש מחלקת או התנועה ראש מחלקת או וחינוך
חבלה מחלקת או ראש סיור מחלקת או ראש פנים וביטחון
או אבטחה חטיבת ראש או האווירית היחידה מפקד או

המפכ"ל עוזר קש"ת או מערך ראש אבטחה או מחלקת ראש
או תחבורה מחלקת ראש מטה או שירותי מחלקת ראש או
קהילתי או שיטור ראש מחלקת או אספקה ראש מחלקת
מדור או ראש הקשר מחלקת ראש או מחלקת שכר ראש
המשטרה דובר או התזמורת יחידת ראש או ובקרה ניתוב
מחלקת פיתוח או ראש וחינוך מחלקת הדרכה סגן ראש או
יחידת ראש  או המכללה מד"ר  או  טכנולוגיים אמצעים 
מסחר מדור או ראש הטכנולוגי ורכש במינהל התקשרויות
ראש או ורכש תחזוקה ראש מדור או קניות מדור ראש או
או חטיבת חקירות ראש או הבינוי פיקוח במחלקת מדור
ראש או פלילי זיהוי חטיבת ראש או מודיעין חטיבת ראש
הפרויקטים יחידת ראש או וטכנולוגיה איסוף מחלקת
עם סגנו או או המשטרה חשב עם יחד - במחלקת הבינוי
- עד כספים מדור במחלקת או ראש כספים ראש מחלקת

ש"ח; 200,000 של לסכום

חוליית ראש עם או בחשבות כספים יחידת ראש עם או
 100,000 של עד לסכום - הכספים התקשרויות במחלקת

ש"ח;

או סגנו או המשטרה חשב עם יחד ארצי מודיעין קצין (7)
ש"ח. 43,000 עד לסכום של - ראש יחידת כספים

שפורסמה ישראל, במשטרת משרה לנושאי ההרשאה
בטלה. - 1310 עמ' התשס"ו, הפרסומים בילקוט

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח

(3—279 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה

מייעצת ומועצה מייעצת ועדה מינוי על הודעה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ו–23(א) 20(א) לפי סעיפים הסמכות בתוקף כי מודיעים בזה,
הממשלה מחדש  מינתה  התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק
מייעצת ועדה  ,(2009 בפברואר   1) התשס"ט בשבט ז' ביום

להלן: כמפורט בהרכבים ישראל לבנק מייעצת ומועצה

מייעצת ועדה

ראש יושב פוגל - אהרון

ראש יושב סגן - שיינין יעקב

ג'השאן מירנה

מוריץ יעל

גליה מאור

חיימוביץ לייזה

שלמה נחמה

זהר שלמה

יונס אליעזר

יעקב נאמן

אריה זייף

__________
.192 עמ' התשי"ד, ס"ח  1

__________
.52 עמ' התשי"א, ס"ח  1
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מייעצת מועצה

ויעקב ראש יושב - פוגל אהרון מהם המייעצת, הוועדה חברי
- וכן ראש יושב סגן - שיינין

רוטשילד דני

אסתר קורן

ג'אקי ואקים

בלייך מיכל

יעקב אנוך

שקד אמנון

כרמון ציפה

יניב מרגלית

חגית חרמש

ויגודמן ארז

התשס"ט בשבט ז' שמיום לתקופה הם האמורים המינויים
באב התשס"ט (30 ביולי 2009). יום ט' (1 בפברואר 2009) עד

(19 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ה

(3—778 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
עריכת מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה שירות המדינה,
לאכיפת  הרשות ראש משרת את לחוק,  19 סעיף לפי  פומבי 
ייבחר שהמועמד בתנאי הפנים, במשרד והבנייה התכנון דיני
בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים, לאיתור בוועדה
345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541 מיום 29  מס' הממשלה
למינוי תנאים בדבר  בהודעה שפורסמו  כפי ,2002 בספטמבר

כדלקמן: יהיה והרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות

ראש; יושב - הפנים משרד של הכללי המנהל -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

המשרה בתחום  והיכרות  ידע בעל בכיר מדינה  עובד  -
לממשלה; המשפטי היועץ שימנה

והבנייה התכנון בתחום והיכרות ידע בעל ציבור נציג -
של הכללי המנהל שימנה הרשות, של פעולתה ובתחום

המדינה; שירות נציב עם בהתייעצות הפנים משרד

ידע בעל אקדמי, במוסד סגל  חבר  שהוא אקדמיה איש -
שירות נציב שימנה והבנייה, התכנון בתחום והיכרות
משרד הפנים. של הכללי המנהל עם המדינה בהתייעצות

__________
.86 עמ' התשי"ט, ס"ח  1

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, י"פ  2

והבנייה התכנון דיני לאכיפת הרשות ראש של מינויו
חמש שנים. של יהיה לתקופה אחת במשרד הפנים

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח

(3—274 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
עריכת מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה שירות המדינה,
המחקר  מינהל  מנהל משרת את לחוק,   19 סעיף לפי  פומבי 
בתנאי הלאומיות, התשתיות  במשרד והים  האדמה למדעי
שעקרונות לאיתור מועמדים, ועדה מיוחד של הליך שיקויים
345 מיום 14 בספטמבר  מס' הממשלה בהחלטות נקבעו פעולתה
בהודעה שפורסמו כפי 1999 ומס' 2541 מיום 29 בספטמבר 2002,
פומבי2, מכרז מחובת  בפטור למשרות למינוי תנאים  בדבר

כדלקמן: יהיה והרכבה

נציגו; או הלאומיות התשתיות משרד של הכללי המנהל -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

משרד האלה: הממשלה  ממשרדי מאחד ראשי  מדען -
משרד הסביבה, להגנת המשרד והספורט, התרבות המדע
אטומית, לאנרגיה הוועדה או הכפר ופיתוח החקלאות
התשתיות משרד הכללי של המנהל  ידי  על ימונה אשר

המדינה; שירות נציב עם בתיאום הלאומיות,

והשני מתחום  מדעי האדמה האחד מתחום 2 נציגי ציבור, -
עובדי (שאינם המניין, מן פרופ'  של במעמד הים, מדעי
ידי על וימונו והים), האדמה למדעי המחקר מינהל
ונציב הלאומיות התשתיות משרד של הכללי המנהל
של המדעית המועצה המלצת פי על המדינה, שירות

והים. האדמה למדעי המחקר מינהל

במשרד והים האדמה למדעי המחקר מינהל מנהל
שנים. 4 של לתקופה הלאומיות ימונה התשתיות

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'

(3—274 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה
__________

.86 עמ' התשי"ט, ס"ח  1

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, י"פ  2

המשרות הוספת משרה לרשימת על הודעה
לחוק שבתוספת

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

שירות  23 לחוק סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
המדינה(מינויים),התשי"ט-11959 (להלן-החוק),הוסיפההממשלה 
ולפיכך לחוק2, שבתוספת המשרות לרשימת שלהלן המשרה את

יבוא: האמורה בתוספת והצלה" כבאות ומפקח "נציב אחרי
__________

.86 עמ' התשי"ט, ס"ח  1

.3520 עמ' התשס"ח, י"פ  2
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והבנייה התכנון דיני לאכיפת הרשות ראש "42א.
הפנים". במשרד

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח

(3—1173 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה

החוק מתחולת פטור על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות 4 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת עם התייעצות קיום ולאחר התשי"ט-11959, (מינויים),
כי הממשלה קבעה הכנסת, של  והבריאות  הרווחה העבודה
הוראה עובדי  על  יחולו  לא  האמור  לחוק  46א סעיף הוראות

המדינה. בשירות

(19 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ה

(3—570 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה
__________

.86 עמ' התשי"ט, ס"ח  1

להנצחת הציבורית למועצה חברות מינוי על הודעה
זאב הרצל בנימין זכרו של

ופועלו), התשס"ד-2004 זכרו (ציון הרצל זאב חוק בנימין לפי

לחוק 3(א)(1) סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
מינתה התשס"ד-12004, ופועלו), (ציון זכרו הרצל זאב בנימין
הציבורית המועצה  לחברות להלן הרשומות את  הממשלה

הרצל: זאב בנימין של זכרו להנצחת

פי  על מדינה עובדת - 50059104 ת"ז הכהן, (אניטה) חנה (1)
הממשלה; ראש המלצת

על  הביטחון משרד עובדת - 055975882 ת"ז פוליאק, דינה (2)
המלצת שר הביטחון. פי

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח

(3—3552 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה
__________

.438 עמ' התשס"ד, ס"ח  1

מיתאר ארצית תכנית אישור הודעה על
והבנייה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבנייה,  התשכנון לחוק  54 סעיף לפי בזה, מודיעים
לפי סמכותה  בתוקף  אישרה, הממשלה  כי  התשכ"ה-11965,
לגז  ברמה מפורטת ארצית מיתאר האמור תכנית 53 לחוק סעיף
צפוני. יבשתי מכלול ההולכה מערכת - תמ"א/37/ב/4 - טבעי

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
(3—697 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, ס"ח  1

מנהל סגן מינוי
ולצמצום העבודה שיעור ההשתתפות בכוח להגדלת חוק לפי

התשס"ח-2007 שלילי), הכנסה (מס חברתיים פערים

שיעור  להגדלת לחוק  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
(מס חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות
לסגן  ממנה אני החוק), - התשס"ח-12007 (להלן שלילי), הכנסה
המשרות בעלי את להלן, המפורטים החוק סעיפי לעניין מנהל

המפורטים לצדם: האוצר, שבמשרד בישראל ברשות המסים

בחוק הסעיף המשרותמס' בעלי

(1)- 7(א)(1) סעיף
הסמכות לעניין

מועד להאריך
להגשת תביעה

שומה פקיד סגן א', שומה פקיד
בכיר), (רכז תחום מנהל א',

חוליה); (רכז וממונה

(2)9 שומהסעיף פקיד סגן א', שומה פקיד
בכיר), (רכז תחום מנהל א',
ממונה חוליה), (רכז ממונה
הכנסה מס מפקח ראשי), (מפקח
ראש הכנסה, מס מפקח בכיר,
ענף ראש ניידת), (חוליה ענף
ענף ראש ניכויים), (גביית
(תיאומי ענף ראש (ניכויים),
שכירים מעריך מס), והחזרי מס
חוץ מבקר שכירים, מעריך בכיר,
מדור מנהל ניכויים), (מחלקת
(ניכויים), מדור מנהל (גבייה),
מנהל סגן (חוליה),  מדור  מנהל
מקצועי פקיד (חוליה), מדור

(חוליה); בכיר

(3)10 שומהסעיף פקיד סגן א', שומה פקיד
ממונה תחום (רכז בכיר), מנהל א',

חוליה); (רכז

13(ג)(4) שומהסעיף פקיד סגן א', שומה פקיד
(גבייה), בכיר תחום מנהל א',
סגן ראשי),  (גובה תחום מנהל 

ראשי); גובה (סגן תחום מנהל

17(ב)(2)(א)(5) סעיף
הסמכות לעניין -

מועד להאריך
להגשת תביעה

שומה פקיד סגן א', שומה פקיד
ממונה תחום (רכז בכיר), מנהל א',

חוליה). (רכז

לזמן, מזמן להורות, רשאי בישראל המסים רשות מנהל
החיוב סוגי את ,(4) המפורטים בפסקה המשרות מי מבעלי לגבי
כאמור רשאי להורות הוא שלגביהם תקרת הסכומים גובה ואת

סעיף. באותו

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
 (3—3925 (חמ

בר–און רוני  
שר האוצר             __________

84 ועמ' 796. עמ' התשס"ח, 1  ס"ח
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מייצגים מועצת יועצי מס בדבר שינוי הרכב הודעה
יועצי מס, על ידי בייצוג הסדרת העיסוק  לפי חוק

התשס"ה-2005

ידי על הסדרת העיסוק בייצוג לחוק 2(ג) לסעיף בהתאם
כדלקמן: מודיע אני החוק), - (להלן התשס"ה-12005 מס, יועצי

המשפטים שר ידי על מונה ,026371856 ת"ז עטילה, קמיל .1
סעיף לפי  במועצה, המשפטים משרד עובד לנציג שהוא

נוספת2; כהונה לתקופת לחוק, 2(א)(7)

מונתה האוצר, משרד עובדת ,057886442 ת"ז גורטלר, תרצה .2
לתקופת לחוק,  2(א)(6) סעיף לפי במועצה לנציגה ידי על

כהונה נוספת3.

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
 (3—3467 (חמ

בר–און רוני  
שר האוצר           

  __________
.114 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

.2320 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

.4185 עמ' התשס"ה, 3  י"פ

סמכויות הענקת וצו הרשאה
הסכם יישום חוק הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי פקודת לפי

והוראות כלכליים (הסדרים יריחו ואזור עזה רצועת בדבר
לפי חוק סדר הדין שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994,

חוק ולפי התשנ"ו-1996, מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי
התשט"ז-1956 הצומח, הגנת

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק 46(ב) סעיף (עדות)1,
חקיקה), (תיקוני שונות) והוראות כלכליים (הסדרים יריחו ואזור
הגנת לחוק היישום), וסעיף 11א חוק התשנ"ה-21994 (להלן -
מרשה  אני הגנת הצומח), חוק - התשט"ז-31956 (להלן הצומח,
הכפר ופיתוח החקלאות משרד עובד את העניין, לפי ומסמיך,
על לפיקוח היחידה  עם  הנמנה ,5948637 ת"ז חלה, אבו סמי
הרשות ובין בין ישראל חקלאיים ויישום הסכמים והחי הצומח

- לפי למפקח הוסמך או מונה אשר הפלסטינית

[נוסח חדש], התשמ"ה-41985; חיים לפקודת מחלות בעלי 1 סעיף

2 לפקודת הכלבת, 51934; סעיף

הצומח; הגנת לחוק 10 סעיף

התשט"ז-61956; הזרעים, לחוק 6 סעיף

היישום; לחוק 46(א) סעיף

התשמ"ג- 71983; [נוסח חדש], (מזון) בריאות הציבור 1 לפקודת סעיף

התשמ"א-81981, חדש],  [נוסח הרוקחים לפקודת  46 סעיף
מרקחת; בבתי למעט ביקורת, לערוך

התש"י-91949, בשדות, שריפות למניעת לחוק 2 סעיף

המפקח) - (להלן

האמורים על החיקוקים עבירות בקשר לביצוע חקירות לערוך
בישראל, החלב תכנון משק על  חוק לביצוע עבירות חשד על וכן
התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח חוק התשנ"ב-101992,
אחריותו שבתחום בתחומים מכוחו וצווים תקנות לגבי ,111957
לחוק  ו–384  383 ,219 ,218 סעיפים ועל  החקלאות, משרד  של
לרבות חקלאית לתוצרת בהתייחס התשל"ז-121977, העונשין,
כאשר החשד  ו–418 לחוק האמור, 415 393א, וסעיפים חיים בעלי
חיקוקים פי על עבירות אגב חקירת מתברר אלה עבירות לביצוע

 39 סעיף לפי ובתוקף סמכותי למפקח. או הוסמך מונה פיהם שעל
התשנ"ו- מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק
- בסמכויות המפקח בזה את אני מסמיך החוק), - (להלן 131996

יסוד על לעכב הסמכות למעט לחוק, 67(א) סעיף לפי עיכוב (1)
לחוק, 68(א) סעיף פי עבירה; על לעבור האדם עומד כי חשד
סעיף פי משטרה; על לתחנת העד את הסמכות לזמן למעט

לחוק; 69
לחוק. 23(ב) סעיף פי על מעצר (2)

החיקוקים. על פי עבירות בחקירת שהוא עוסק שעה זאת  

בתשרי ב' יום עד זה סמכויות הענקת וצו הרשאה תוקף
משמש זו הרשאה מקבל עוד וכל (20 בספטמבר 2009), התש"ע

האמור. בתפקידו

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים        

__________
.32 עמ' התש"י, 9  ס"ח

.139 עמ' התשנ"ב, 10  ס"ח

.24 עמ' התשי"ח, 11  ס"ח

.16 עמ' התשנ"ו, ;112 עמ' התש"ם ;226 עמ' התשל"ז, 12  ס"ח

.338 עמ' התשנ"ו, 13  ס"ח

סמכויות הענקת וצו הרשאה
הסכם יישום חוק הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי פקודת לפי

והוראות כלכליים (הסדרים יריחו ואזור עזה רצועת בדבר
לפי חוק סדר הדין שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994,

חוק ולפי התשנ"ו-1996, מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי
התשט"ז-1956 הצומח, הגנת

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק 46(ב) סעיף (עדות)1,
(תיקוני שונות) והוראות כלכליים (הסדרים יריחו ואזור
לחוק היישום), וסעיף 11א חוק חקיקה), התשנ"ה-21994 (להלן -
אני  חוק הגנת הצומח), - התשט"ז-31956 (להלן הצומח, הגנת
ופיתוח החקלאות משרד עובד את העניין, לפי ומסמיך, מרשה
על עם היחידה לפיקוח הנמנה ,03422378 אסל, ת"ז הכפר עדי
הרשות ובין בין ישראל חקלאיים ויישום הסכמים והחי הצומח

- לפי למפקח הוסמך או מונה אשר הפלסטינית

[נוסח חדש], התשמ"ה-41985; חיים לפקודת מחלות בעלי 1 סעיף

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

.66 עמ' התשנ"ה, 2  ס"ח

.36 עמ' התשל"ו, ;79 עמ' התשט"ז, 3  ס"ח

.84 עמ' התשמ"ה, 4  ס"ח

.242 עמ' ,1 תוס' ,1934 5  ע"ר

.55 עמ' התשכ"ה, ;97 עמ' התשט"ז, 6  ס"ח

.750 עמ' ,36 נוסח חדש ישראל, 7  דיני מדינת

.694 עמ' ,35 נוסח חדש ישראל, 8  דיני מדינת

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

.66 עמ' התשנ"ה, 2  ס"ח

.36 עמ' התשל"ו, ;79 עמ' התשט"ז, 3  ס"ח

.84 עמ' התשמ"ה, 4  ס"ח
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2 לפקודת הכלבת, 51934; סעיף

הצומח; הגנת לחוק 10 סעיף

התשט"ז-61956; הזרעים, לחוק 6 סעיף

היישום; לחוק 46(א) סעיף

התשמ"ג- 71983; [נוסח חדש], (מזון) בריאות הציבור 1 לפקודת סעיף

התשמ"א-81981, חדש],  [נוסח הרוקחים לפקודת  46 סעיף
מרקחת; בבתי למעט ביקורת, לערוך

התש"י-91949, בשדות, שריפות למניעת לחוק 2 סעיף

המפקח) - (להלן

האמורים על החיקוקים עבירות בקשר לביצוע חקירות לערוך
החלב משק תכנון חוק על עבירות לביצוע חשד על וכן
ושירותים, מצרכים על הפיקוח חוק בישראל, התשנ"ב-101992,
שבתחום בתחומים מכוחו וצווים תקנות לגבי התשי"ח-111957,
ו–384  383 ,219 ,218 ועל סעיפים החקלאות, משרד אחריותו של
חקלאית לתוצרת בהתייחס התשל"ז-121977, העונשין, לחוק

האמור,  לחוק ו–418  415 393א, וסעיפים חיים בעלי לרבות
עבירות חקירת אגב עבירות אלה מתברר לביצוע החשד כאשר
ובתוקף למפקח. הוסמך או מונה פיהם שעל חיקוקים פי על
אכיפה  (סמכויות הפלילי הדין סדר 39 לחוק סעיף לפי סמכותי
בזה  מסמיך אני החוק), - (להלן התשנ"ו-131996  מעצרים), -

- בסמכויות המפקח את

יסוד על לעכב הסמכות למעט לחוק, 67(א) סעיף לפי עיכוב (1)
לחוק, 68(א) סעיף פי עבירה; על לעבור האדם עומד כי חשד
סעיף פי משטרה; על לתחנת העד את הסמכות לזמן למעט

לחוק; 69

לחוק. 23(ב) סעיף פי על מעצר (2)

החיקוקים. על פי עבירות בחקירת שהוא עוסק שעה זאת  

בתשרי ב' יום עד זה סמכויות הענקת וצו הרשאה תוקף
משמש זו הרשאה מקבל עוד וכל (20 בספטמבר 2009), התש"ע

האמור. בתפקידו

(3 במרס 2009) התשס"ט באדר ז'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
השר לביטחון הפנים        __________

.242 עמ' ,1 תוס' ,1934 5  ע"ר

.55 עמ' התשכ"ה, ;97 עמ' התשט"ז, 6  ס"ח

.750 עמ' ,36 נוסח חדש ישראל, 7  דיני מדינת

.694 עמ' ,35 נוסח חדש ישראל, 8  דיני מדינת

.32 עמ' התש"י, 9  ס"ח

.139 עמ' התשנ"ב, 10  ס"ח

.24 עמ' התשי"ח, 11  ס"ח

.16 עמ' התשנ"ו, ;112 עמ' התש"ם, ;226 עמ' התשל"ז, 12  ס"ח

.338 עמ' התשנ"ו, 13  ס"ח

ערר לוועדת חברים מינוי על הודעה

בתעשיה, התשמ"ד-1984 ופיתוח מחקר חוק לעידוד לפי

ופיתוח  לעידוד מחקר 49 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לפי  כי מודיע, אני החוק), - בתעשיה, התשמ"ד-11984 (להלן
לתקופה ערר ועדת לחברי מטה הרשומים מונו לחוק 24(א) סעיף

להלן: כמפורט שנים, שלוש של

אקדמי תואר בעלי והתעסוקה המסחר התעשיה משרד נציגי שני
המסחר התעשיה שר לעבודת הוועדה שמינה הנוגעים בתחומים

והתעסוקה:

(25 בדצמבר  התשס"ח בטבת ט"ז מיום (מינוי הירש בועז
ראש היושב יהיה והוא ((2007

(4 בדצמבר 2008)) התשס"ט בכסלו ז' מיום (מינוי ברנדר רפי

משרדו: עובדי מקרב האוצר שר שמינה האוצר משרד נציג

בינואר   25) התשס"ט בטבת  כ"ט מיום (מינוי משה  אורן
((2009

שנים של עשר או תעשייתי עסקי בעלי ניסיון נציגי ציבור שני
האוצר: ושר והתעסוקה המסחר התעשיה שר שמינו לפחות

(21 בספטמבר  התשס"ח באלול כ"א מיום (מינוי אגיב יוסף
((2009

(9 בדצמבר  התשס"ט בכסלו (מינוי מיום י"ב אלוני יהושוע
((2008

ירושלים. הממשלה, קרית ,5 ישראל בנק רח' הוועדה: מען

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
 (3—1873 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר                        

שוויון לנציבות מייעצת ועדה מינוי בדבר הודעה
בעבודה הזדמנויות

בעבודה, התשמ"ח-1988 הזדמנויות חוק שוויון לפי

הזדמנויות שוויון לחוק 18ז סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בחשוון התשס"ט (11  י"ג בעבודה, התשמ"ח-11988, מיניתי ביום
המייעצת בוועדה לחברים מטה הרשומים את ,(2008 בנובמבר

בעבודה: הזדמנויות שוויון לנציב

מעמד האישה לקידום נציגת הרשות

047771431 מרית דנון, ת"ז

מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות נציגת

033810920 ת"ז רופמן, ליאורה

הנציבות של פעילותה בתחומי הפועלים  ממשלה משרדי עובדי

000020172 ת"ז דסקל, חיה

052637550 רותי אשכנזי, ת"ז

065117491 ת"ז סולמני, יפה

200229540 ת"ז אורן, דן

42507079 ת"ז פפרמן, בנימין

 05112354 מרים שכטר, ת"ז

השוויון חקיקת לפי הזכויות בקידום העוסקים ארגונים נציגי
בעבודה

059962407 עואד יאסר, ת"ז

55691463 ת"ז יקיר, דן

  63725246 תמיר עירית, ת"ז

__________
.190 עמ' התשס"א, ס"ח ;38 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח  __________

.106 עמ' התשס"ג, ;100 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח
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 022762090 ת"ז לוי-אטינגר, אודליה

59872283 ת"ז ג'עפר, פרח

עובדים ארגוני נציגת

  007029333 ת"ז אהרון, רות

מעסיקים ארגוני נציגי

054538202 עודי שינטל, ת"ז

53667465 טובה הילמן, ת"ז

הנציבות של פעילותה בתחומי מומחים

12080156 רדאי פרנסיס, ת"ז

 059072223 ת"ז מונדלק, גיא

53908935 ת"ז לין, אורנה

051932960 דליה מור, ת"ז

המינוי. מיום שנים ארבע של לתקופה הוא המינוי תוקף

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
 (3—3784 (חמ

ישי אליהו  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה    

הטלת פיקוח הודעה על
העבודה, התשי"ד-1954 על הפיקוח חוק ארגון לפי

לחוק ארגון סעיף 1(1) סמכותי1 לפי בתוקף כי  מודיע, אני
שירות על מטיל אני התשי"ד-21954, העבודה, על הפיקוח
עובדים על הגנה קיום חוק על את הפיקוח העבודה על הפיקוח
התקין), במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות (חשיפת

התשנ"ז-31997.

(9 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט א'
 (3—150 (חמ

ישי אליהו  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה    __________

.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.202 עמ' התשי"ד, 2  ס"ח

.574 עמ' התשס"ח, ;66 עמ' התשנ"ז, 3  ס"ח

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

על הפיקוח  ארגון לחוק 2(א)  סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
התעשיה משרד עובדי את ממנה אני העבודה, התשי"ד-21954,
לעניין עבודה למפקחי מטה, הרשומים והתעסוקה המסחר
התשי"ח- השכר, הגנת חוק לפי  הוראות  ביצוע על הפיקוח
ופגיעה עבירות (חשיפת עובדים על הגנה חוק ולפי ,31958

התשנ"ז-41997. או במינהל התקין), המידות בטוהר

__________
.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.202 עמ' התשי"ד, 2  ס"ח

.612 עמ' התשס"ח, ;86 עמ' התשי"ח, 3  ס"ח

עמ' התשס"ט, י"פ ;574 עמ' התשס"ח, ;66 עמ' התשנ"ז,  4  ס"ח

.2969   

זהות      שם  מס'

אברהים מסאעד 65671976אבו

פנש 11527827אברהם

שירן 36958254אהרון

אבראהים 39139571אוסמה

סטרוגו 36220002אופיר

59820647אילן חייק

53075446אינגבר אריאל

וולטר 23814221איריס

24668394איריס זפרני

66558743אליסיה מימוני

יצחק 023910524אניטה

אמזלג 39990692אתי

אלינה 304658404בוגומולני

לינה 301413027בוטרוס

הדס 21516893ביטון

אלעד עמי 40434532בן

יעל יוסף 49818610בר

מיכל 39620323גיא

אקר 33799214גיל

בילנקו 31174980גיל

28960011גיל לוי

קינן 12180105דב

37726155דנינו יהודה

מירה 200369692הנו

51093805הרצל אלון

חמו בן 34511089זהבית

לילך 41859935זוקין

29210606חאזם חוסן

פיליפ 34984971חדאד

36934784חוסין מוחמד

מועתסם 26419366חטיב

39134051חיון אסף

מוסא 37791175חמד

גוש אבו 29869328חסיין

אליאור 37392925טובול

חייבי 55499826יאיר

שבת 25412107יוסי

גלילי 54744222יעל

כהן 56456072יעקב

תומר 40851529יפה

יאן 34436444לה–גנק

28471449ליאור קולר
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זהות      שם  מס'

קסטרו 26623058לירן

53096160מאור מורן

דוד 32423428מאיר

גילי 3685787מודריק

יגאל 307195685מטניקוב

אחרק 66053786משה

סנאי 8354276משה

אדרי 69341394נפתלי

יאיר 64983703נתנאל

מצרי 40832727סאהר

אביבית 37487618סלומונוב

טאהא 33977711סמהאר

פדילה חכים אל 25898313עבד

פרץ 28839071עודד

וולקביץ 31689037עינת

38051702עירקי  אדהם

55447049עמית עופר

אליאסי 32270340ענבר

עזרא בן 24909069ענת

ישראלי 32312357ענת

אלכס 306951419פייגנזון

ליבמן 52868445צביקה

לילך 304688278צור

גסאן 35670882קאדרי

שמעון 39089727קדוש

סוויד 22150809קובי

סהר 306291741קופרמן

מתתיהו 301254446רבקה

טיחובר 23073273רוית

רובין 25674086רונן

34029785ריגלר יוסי

יחזקאל 33047622ריקי

חוסן 34841247רני

מלכה 31588908שימי

300554318שירן חיים

ארז 32929820שלום

66424409שמסיאן לימור

אמסילי 34593988שני

38348884שרית בן חיים

שימחי 33394651תומר

מורן 22694509תמר
(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו

 (3—150 (חמ
ישי אליהו  

שר התעשיה המסחר והתעסוקה    

הבחירות תוצאות בדבר הודעה
ולפי (בחירות), התשכ"ה-1965, המקומיות חוק הרשויות לפי
התשס"ז-2006 מכבים-רעות), - עירוני (רובע העיריות תקנות

(בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 71(א) לסעיף בהתאם
עירוני  (רובע  העיריות לתקנות   10 ותקנה התשכ"ה-11965,
על הודעה בזאת נמסרת התשס"ז-22006, מכבים-רעות), -
בחשוון י"ג ביום שקוימו רובע לוועד הבחירות תוצאות

(11 בנובמבר 2008): התשס"ט

כלהלן: המועמדים רשימות אושרו א.

בן סעדון. אילן בראשות למודיעין אילן אס  .1 

אלון סקרבין. בראשות במרכז מודיעין ה  .2 

זך עצמאות למודיעין. .3 

בראשות חיים ביבס. רעות מכבים במודיעין חי  חיים .4 

אמנון מרחב. בראשות למודיעין מרחב טף  .5 

ישרים איתכם. י  .6 

בולדוזר. למודיעין דורון יש .7 

המכבים רעות. יחד-מור מאוחדים למען כן  .8 

מיכאל חרל"פ. אחדות לב  .9 

למועצת העיר. גברי גוזלי מנצח עם נוער נץ  .10 

מרציאנו. חיים בראשות יסודות פ .11 

שרון מעוז. של כולנו בראשות מודיעין פה  .12 

שרון מעוז. בראשות הירוקים - הדרך רק  .13 

- עושים חינוך. שח שחר .14 

שץ איחוד הלבבות. .15 

שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר ב.
בתחום הרובע:                                 5,834  

 4,703 הכשרים:   הקולות של המספר הכולל ג. 

1,131 הקולות הפסולים:    המספר הכולל של ד. 

מרשימות אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר ה.
המועמדים:

הקולות מספר כינוי אות/יות 

0 סעדון אילן בן בראשות אילן למודיעין אס .1

0 סקרבין אלון בראשות במרכז מודיעין ה .2

493 עצמאות למודיעין    זך   .3

רעות בראשות מכבים במודיעין חיים חי  .4
0 ביבס    חיים    

0 מרחב אמנון למודיעין בראשות מרחב טף .5

0 איתכם  ישרים י  .6

0 בולדוזר  למודיעין דורון יש  .7

רעות   4,210  המכבים למען יחד-מור מאוחדים כן   .8

0 חרל"פ  מיכאל אחדות לב  .9

0 העיר למועצת גוזלי גברי עם מנצח נוער נץ .10

0 מרציאנו  חיים בראשות יסודות פ  .11

0 מעוז שרון בראשות כולנו של מודיעין פה .12

__________
.248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.403 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת
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הקולות מספר כינוי אות/יות 

0 מעוז שרון בראשות הירוקים - הדרך רק .13

0 עושים חינוך  שחר - שח  .14

0 הלבבות  איחוד שץ  .15

אחת מרשימות כל זכתה שבהם מספר המנדטים ו.
 : המועמדים  

מנדטים מספר כינוי                  אות/יות

1 למודיעין  עצמאות 1. זך

8 למען מכבים רעות מאוחדים - מור יחד כן  .2

ורשימה: מכל רשימה מועצה חברי האנשים שנבחרו שמות ז.

: למודיעין עצמאות זך מרשימת

בנימין כהן .1

רעות מכבים מאוחדים למען - מור יחד כן מרשימת

אורן עמיקם .1

דבוש שמעון .2

אליהו ג'רבי .3

צבי לוין 4

גורן גיורא .5

אורי מנשאוף .6

מקס איתח .7

חנה טייכר .8

(3 במרס 2009) התשס"ט באדר ז'
 (3—2150 (חמ

קונפורטי רינה  
הבחירות מנהלת

                ועד רובע מודיעין-מכבים-רעות

ביטחוני פטור מהחובה לקבל רישיון שיווק על הודעה
ביטחוני, התשס"ז-2007 יצוא על חוק הפיקוח לפי

יצוא על הפיקוח  לחוק  14(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
על  הפיקוח לתקנות  1 תקנה ולפי התשס"ז-12007, ביטחוני,
התשס"ח-22008, ביטחוני), שיווק מרישיון (פטור ביטחוני יצוא
שיווק רישיון לקבל  מהחובה  פטור בזאת ניתן  כי  מודיע, אני
בתקנה המנויות ביטחוני שיווק לפעולות בנוגע ביטחוני

פעולה. כל לגבי בה המפורטים התנאים ובהתקיים האמורה,

לתקנה ו–(7) (6) ,(3) בפסקאות המצוינת המדינות רשימת
הביטחוני היצוא במרשם הרשומים לעיון עומדת האמורה

המוסמכת. הרשות במשרדי

השירות או הביטחוני הידע הביטחוני, הציוד רשימת
לעיון עומדת האמורה לתקנה (3) בפסקה המצוינת הביטחוני
הרשות של האינטרנט באתר היצואנים במרשם הרשומים

.http//:www.exportctrl.mod.gov.il שכתובתו המוסמכת

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
 (3—3775 (חמ

פינקו אלי  
              ראש אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני

והרשות המוסמכת על פי החוק     __________
.398 עמ' התשס"ז, 1  ס"ח

.472 עמ' התשס"ח, 2  ק"ת

ביטחוני יצוא רישיון לקבל מהחובה פטור על הודעה
ביטחוני, התשס"ז-2007 יצוא על חוק הפיקוח לפי

יצוא על הפיקוח  לחוק  15(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הפיקוח  לתקנות   1 תקנה ולפי התשס"ז-12007, ביטחוני,
התשס"ח- ביטחוני),  יצוא מרישיון (פטור ביטחוני יצוא  על
רישיון לקבל מהחובה  פטור בזאת ניתן כי מודיע,  אני ,22008
בתקנה המנויות ביטחוני יצוא לפעולות בנוגע ביטחוני יצוא

סוג. לגבי כל בה המפורטים התנאים האמורה, ובהתקיים

לתקנה ו–(5) (4) ,(3) בפסקאות המצוינת המדינות רשימת
הביטחוני היצוא במרשם הרשומים לעיון עומדת האמורה

המוסמכת. הרשות במשרדי

השירות או הביטחוני הידע הביטחוני, הציוד רשימת
לעיון עומדת האמורה לתקנה (3) בפסקה המצוינת הביטחוני
הרשות של האינטרנט באתר היצואנים במרשם הרשומים

.http//:www.exportctrl.mod.gov.il שכתובתו המוסמכת

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
 (3—3775 (חמ

פינקו אלי  
              ראש אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני

והרשות המוסמכת על פי החוק     __________
.398 עמ' התשס"ז, 1  ס"ח

.471 עמ' התשס"ח, 2  ק"ת

(מעודכן) נתניה עיריית של רגיל תקציב תמצית
2008 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת (מעודכן)

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

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

חינוך 26,715,000עצמיות
רווחה 1,543,000עצמיות

אחר 113,667,000עצמיות
הכל עצמיות 572,725,000סך

החינוך ממשרד 167,519,000תקבולים
הרווחה ממשרד 78,071,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 6,922,000תקבולים
לאיזון כללי 1,200,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 4,994,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 258,706,000סך

אחרים    -תקבולים
שנים קודמות ובגין    -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 831,431,000וכיסוי

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

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

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

בשנים הבאות הרשות    -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 904,431,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 904,431,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 176,288,000שכר
200,237,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 376,525,000סך

חינוך עובדי 150,728,000שכר
חינוך 129,830,000פעולות
חינוך הכל 280,558,000סך

רווחה עובדי 21,552,000שכר
רווחה 95,998,000פעולות
רווחה הכל 117,550,000סך

וביוב מים מילוות 140,000פירעון
אחר מילוות 54,538,000פירעון

הכל פירעון מילוות 54,678,000סך

מימון 2,120,000הוצאות

שנים קודמות ובגין    -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 831,431,000וכיסוי

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

מותנה בלא הוצאות הכל 904,431,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 904,431,000סך

(14 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ח
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

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

התשכ"ט-1969

 12703 מס' רישום של גושי הזכויות כי לוחות להודיע הריני
שלושים למשך היום הוצגו חיפה, נפת כרמל, ו–12708/טירת
חיפה, אזור הסדר המקרקעין הסדר פקיד לעיון בלשכת ימים,
בעיריית חיפה, ,14 קומה הממשלה, קרית 15א, פלי"ם שברח'
הממשלה, קרית חיפה, מחוז על הממונה ובלשכת כרמל טירת

חיפה.

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין                         
אזור הסדר חיפה           

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום גושי של  הזכויות לוחות כי  להודיע הריני
למשך  היום  הוצגו צפת, נפת צפת,   14676 ,14674 ,14673
הסדר אזור מקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון ימים שלושים
עילית, נצרת ,16 המלאכה רח' העסקים, לב שבבניין צפת,
בית הצפון, מחוז הרשויות, ממונה  ובלשכת צפת, בעיריית

הממשלה, נצרת עילית.

(26 בפברואר 2009) התשס"ט באדר ב'
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין                         
אזור הסדר צפת            

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

התשכ"ט-1969

/8994 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
הוצג היום, אביב, נפת תל ,(7032 שומה מגוש (חלק ת"א-יפו
המקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון ימים שלושים למשך
הממשלה, קרית ,125 בגין מנחם דרך תל–אביב-יפו, הסדר אזור
ובלשכת הנכסים בעיריית תל–אביב-יפו, אגף אביב, תל ,7 קומה

קרית הממשלה, תל אביב. תל אביב, הממונה על מחוז

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין                         
אזור הסדר תל–אביב-יפו    

לחידוש רישום בקשה הודעה על
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

המקרקעין של רישום בקשה לחידוש הוגשה כי בזה מודיעים
להגיש רשאי המעוניין בדבר, אדם כל דלהלן; בתוספת המתוארים
הודעה  מתאריך פרסום 60 ימים בתוך הרישום לחידוש התנגדות

זו.

אגף מקרקעין רישום על  למפקח בכתב  תוגש ההתנגדות
ירושלים, העיר, מגדל ,34 יהודה בן רח' המקרקעין, והסדר רישום
זכות לו שיש אדם לכל נוסף אחד עותק ובצירוף עותקים בשני

לבקשה. בהתאם במקרקעין,

תוספת

(י-ם); מס' תיק: חר/1/09

ירושלים. העיר:

ח'ליל. אל באב השכונה:

4 חדרים,  בין בית ועליו עצים נטוע מגרש המקרקעין: תיאור
ובאר. הול

אמות. 576 החלקה: שטח

מולק. המקרקעין: סוג

הגבולות:

דרך; צפון:

אלעלמי; אסעד מוצטפא של מגרש דרום:
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דרך; מזרח:

קראן. אל של סבא ויוסף מגרש מערב:

(דיימה): הטורקי הרישום פרטי

25 מחודש 5 שנת 1313; מס' שטח 9 דף 11, ספר

262 מחודש 10 שנת 1328; מס' שטח 25 דף 72, ספר

מהות הפעולה: מכר.

- אלפד'ל אלעלמי אבו אלרחמאן עבד מוחמד אבן הבעלים:
.18/24 החלק

מוצטפא אבן וזוהדי אלעלמי מוצטפא אבן אלקאדר עבד
.6/24 החלק - אלעלמי

האפוטרופוס ידי על מוגשת רישום לחידוש הבקשה הערות:
ישראל. מינהל מקרקעי נפקדים, באמצעות לנכסי

לנכסי  האפוטרופוס של  11.8.2008 מיום תעודה לפי
נפקדים, נכסי חוק במובן נפקדים הם הנ"ל הבעלים נפקדים,

התש"י-1950.

האפוטרופוס  אישר  הנ"ל,  לחוק  19 סעיף על בהסתמך
הפיתוח, רשות שם על הנ"ל הנכס העברת את נפקדים לנכסי

הרישום. חידוש פעולת במסגרת

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
לוי פנחס  

                                    מפקח בכיר על רישום
                                        מקרקעין ירושלים

ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  623 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
מיום  להפקעה המחוזית הוועדה 88 ולאישור עמ' התשכ"ג, ,967
תל– ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת ,18.1.2009

ו–7 לפקודת  5 הוועדה), בהתאם לסעיפים אביב-יפו (להלן -
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

(בעבר  16 מ"ר של בשטח בגוש 6962, 194 בשלמות חלקה
המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם ,(6962 בגוש   115 ח"ח

בצבע אדום. מתוחם בו

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
שהודעה ,724 מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התשכ"ו, ,1229 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
פורסמה אישורה בדבר שהודעה תא/2215, מס' ולתכנית 292
התכניות),  - 2620 (להלן עמ' התשנ"ב, ,3988 הפרסומים בילקוט
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

חלקהגוש
רשום שטח

במ"ר
להפקעה שטח

במ"ר

706874498220

78404190

7949896

82533195

83512195

84538200
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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חלקהגוש
רשום שטח

במ"ר
להפקעה שטח

במ"ר

706885537185

בשלמות895,790

ח"ח  287 (מקודם
(80

32248

ח"ח  290 (מקודם
(81

37154

6978222,9391,280

335,1082,350

בשלמות62,230

6979112,619420

1047,316562

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - תא/2664 (להלן לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,2768 עמ' התשנ"ט, ,4740
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תוספת

- 6150 גוש

חלקה
במ"ר להפקעה שטח

בשלמות

5169,192

7111,650

7561,219

7571,198

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל אביב, תל רבין,

הרגילות.

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  623 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
מיום  להפקעה המחוזית הוועדה 88 ולאישור עמ' התשכ"ג, ,967
תל– ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת ,18.1.2009

ו–7 לפקודת  5 הוועדה), בהתאם לסעיפים אביב-יפו (להלן -
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6962 גוש

חלקה
רשום שטח

במ"רבמ"ר להפקעה שטח

בעבר)129424 החלקה הופקעה (יתרת 341

בעבר)130424 החלקה הופקעה (יתרת 344

בעבר)133428 החלקה הופקעה (יתרת 343

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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בצבע בו  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם 
אדום.

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
אישורה פורסמה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - הר/1710א
בזה מוסרת ,2315 עמ' התשנ"ב, ,3978 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6526 גוש

תכניתחלקה לפי מגרש

69-65 בח"ח

72 ,71 בח"ח

בשלמות 74-

דרך. הייעוד: שבזי; רח' מיקום:

הרצליה, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(14 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ח
(3-2 (חמ

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
אישורה פורסמה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - הר/253א
בזה מוסרת ,1451 עמ' התשכ"א, ,852 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. רח' הקידמה; הייעוד: מיקום: ,417 חלקה ,6668 גוש

הרצליה, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(14 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ח
(3-2 (חמ

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' הר/495 (להלן
בזה מוסרת ,1204 עמ' התשכ"ב, ,922 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ייעוד: הכוכבים; שבעת רח' מיקום: ,131 ח"ח ,6525 גוש
בתכנית. כמסומן ודרך שצ"פ

הרצליה, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-2 (חמ

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן כס/23/1 
בזה מוסרת ,1379 עמ' התשמ"ה, ,3301 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן כפר סבא לתכנון ולבניה המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שטח סה"כ ,956 במ"ר: החלקה שטח ,162 חלקה ,7621 גוש
דרך. הקרקע: ייעוד ;170 קודמות: כולל הפקעות במ"ר הפקעה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

סבא, כפר מופקד במשרדי הוועדה בעיריית התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
(3-2 (חמ

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' נס/124 (להלן
בזה מוסרת ,2440 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

חזקה לקנות מתכוונת הוועדה כי הודעה בזה נמסרת כן
ברשומות, פרסומה מיום חודשיים בתום האמורה, בקרקע
ימסור האמורה בקרקע המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה

כן. החודשיים או לפני תקופת החזקה בה בתום את

תוספת

.14 ח"ח ,3851 גוש

ציונה, נס בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
(3-2 (חמ

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' נס/1/1 (להלן

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מוסרת בזה הוועדה ,427 עמ' התשל"ג, ,1874 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.350 ח"ח ,3637 גוש

הוועדה במשרדי מופקדים והתשריט התכנית העתק
בשעות בהם לעיין  רשאי מעוניין  וכל  ציונה, נס  בעיריית

הרגילות. העבודה

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
(3-2 (חמ

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים  בילקוט פורסמה אישורה בדבר נת/14/750 שהודעה
מס'  מקומית מיתאר לתכנית 374 ובהתאם עמ' התשס"ג, ,5124
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה נת/7/400,
בזה  מוסרת התכניות), - (להלן  2707 עמ' התשמ"ב, ,2844
הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
הקרקע המתוארת  - הפקודה), הודעה כי 21943 (להלן ציבור),
בשל כי סבורה הוועדה וכי לחלוטין, לוועדה דרושה בתוספת
מופחתים  פיצויים או פיצויים  אין לפקודה  20 סעיף הוראות

אותה הקרקע. בשל עשויים להישלם

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,

ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
נימוק מתוק פיצויים נתבעים ואם וסעיף; סעיף בכל הנתבע
- פיצויים מופחתים או פיצויים ישולמו לא סבל אם שייגרם

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

גוש 9903, לשעבר 100 בשלמות, מגרש ,26 ח"ח ,9903 גוש
שטח שייעודו בנת/14/750), 2 ממגרש  (חלק  24 ארעית ח"ח
הפקעה  בתכנית המסומן כ–902 מ"ר של בשטח ציבורי, לבניין

חום. בצבע 146 מס'

הנכסים אגף במשרדי מופקדים התכנית תשריטי העתקי
בשעות העבודה בהם לעיין רשאי מעוניין וכל בעיריית נתניה,

הרגילות.

(23 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ט
(3-2 (חמ

פיירברג-איכר מרים  
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים  בילקוט פורסמה אישורה בדבר נת/7/400 שהודעה
בזה  מוסרת התכנית), - (להלן  2707 עמ' התשמ"ב, ,2844
הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
הקרקע המתוארת  - הפקודה), הודעה כי 21943 (להלן ציבור),
בשל כי סבורה הוועדה וכי לחלוטין, לוועדה דרושה בתוספת
מופחתים  פיצויים או פיצויים  אין לפקודה  20 סעיף הוראות

אותה הקרקע. בשל עשויים להישלם

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
נימוק מתוק פיצויים נתבעים ואם וסעיף; סעיף בכל הנתבע
- פיצויים מופחתים או פיצויים ישולמו לא סבל אם שייגרם

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

 110 חלקה ,8243 גוש ;21 ח"ח ,8239 בגוש קרקע  חטיבת 
כ–13,970 מ"ר,  בשטח של 109 ,103 ,99 96 ,80 ,73 ח"ח בשלמות;

בצבע אדום. 147 מס' הפקעה במפת המסומנת דרך שייעודה

הנכסים אגף במשרדי מופקדים התכנית תשריטי העתקי
בשעות העבודה בהם לעיין רשאי מעוניין וכל בעיריית נתניה,

הרגילות.

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
(3-2 (חמ

פיירברג-איכר מרים  
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/1241/א מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1393 עמ' התשנ"ד, ,4178 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך. מ"ר 45 של בשטח ,51 ח"ח ,6365 גוש תקוה, פתח

פתח בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה,

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/21/1201  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1330 עמ' התשל"ג, ,1905 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך  97 מ"ר של בשטח ,118 ח"ח ,6396 גוש תקוה, פתח
שצ"פ. מ"ר 72 +

פתח בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה,

(17 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ג
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/מק/ מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  72/1212
בזה מוסרת ,3424 עמ' התשס"ז, ,5689 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

 + לדרך 38 מ"ר של בשטח ,69 ח"ח ,6397 גוש תקוה, פתח
לשב"צ. מ"ר 209

פתח בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה,

(17 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ג
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/93/1  מס' 
מוסרת ,1033 עמ' התשס"ט, ,5879 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצורכי
מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

,9 ח"ח גוש 6286, בלבד; 28 לדרכים ,27 ,17 ח"ח ,3940 גוש
בלבד. לדרכים 178 ,176 ,137-132 ,118 ,117 ,28 ,27 ,25 ,11

ראשון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל לציון,

(29 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ד'
(3-2 (חמ

צור דב  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ממ/830  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1172 עמ' התשל"ט, ,2521
כי הקרקע הודעה הוועדה), - (להלן העין ראש לתכנון ולבניה
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

גוש ;1 ח"ח ,5507 גוש ;173 ,162 ,160 ,159 ח"ח ,4272 גוש
,22 ,8-6 ,4-2 ח"ח  123 בשלמות, ,114 ,105-102 חלקות ,5508

.124 ,43-40 ,29-27

ראש בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
השעות בין ג', א', בימים קהל קבלת ,21 שילה רח'   העין, 
וכל מעוניין רשאי בין השעות 19.00-17.00, 12.30-8.30 וביום ד'

העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
(3-2 (חמ

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



19.3.2009 התשס"ט, באדר כ"ג ,5932 הפרסומים ילקוט 2980

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן גז/18/13  מס' 
מוסרת ,3290 עמ' התשס"א, ,5001 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן גזר ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

(בדונם): להפקעה החלקה שטח ,157 חלקה: מס' ,3709 גוש
פתוח. ציבורי שטח להפקעה: החלקה ייעוד בשלמות;

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(18 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ד
(3-2 (חמ

וייס פטר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
מוסרת  הפקודה),  - (להלן   21943 ציבור), לצורכי (רכישה
(להלן הגליל מעלה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ו, הפרסומים 5523, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

ג/11147. מס' מקומית מיתאר תכנית לעניין ,3038 עמ'

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

הייעוד: ;57 ,54 ,53 ,50 ,49 ,41 ,2 ישנות: ח"ח ,18409 ישן גוש
ציבור; בנייני ציבור, מוסדות ספורט,

- 18409 חדש גוש

חלקות חלקי
חדשות

החלקה שטח
במ"ר

המופקע השטח
באחוזים

26,27624        

414,73278        

546,45897.53   

555,394100         

774,46366.56    

8570,930  94.5     

496,64187       

506,30459      

536,32496.3    

ציבור. בנייני ספורט, מיוחד, גן הייעוד:

(5 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"א
(3-3 (חמ

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
מוסרת  הפקודה),  - (להלן   21943 ציבור), לצורכי (רכישה
(להלן הגליל מעלה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
את מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הוועדה), הודעה -
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ו, הפרסומים 5523, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

ג/במ/175. מס' מקומית מיתאר תכנית לעניין ,3038 עמ'

תוספת

החלקהחלקי חלקהגוש ההפקעהשטח אחוז

18410110,1393

26,27624

1413,47130

18411269,92224.6

7556,79740

866,39441.5

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ספורט. ציבור, מוסדות ציבור, בנייני הייעוד:

(5 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"א
(3-3 (חמ

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  1138 לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1408 עמ' התשל"ז, ,2322
לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן ירושלים  ולבניה לתכנון 
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,952 עמ' התשס"ח, ,5750

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ירושלים עיריית

תוספת

גולדה שד' בין המחבר קטע כביש סנהדריה, שכ' ירושלים,
 54 וחלקה   82 ,58 ,48 ,23 ח"ח ,30240 גוש שמגר,  לרח' מאיר 
בצבע הצבועים חדשה, דרך להרחבת  המיועדים בשלמות,

המאושרת. 1138 תכנית בתשריט כמסומן אדום,

המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט העתק
בו בשעות לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, ולבניה לתכנון 

הרגילות. העבודה

(23 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ט
(3-4 (חמ

ניר ברקת
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - 1541 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2652 עמ' התשמ"א, ,2740
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו לתכנון ולבניה
 - (להלן  21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,479 עמ' התשנ"ט, ,4698

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום תל–אביב-יפו עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

(במקור  של 19 מ"ר 841 בשלמות, בשטח חלקה ,6628 גוש
המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם ,(6628 בגוש   275 ח"ח

בצבע אדום. מתוחם בו

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-4 (חמ

חולדאי רון
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/1274/א מס' ערים בניין לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,1912 עמ' התשמ"ג, ,2923 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,441 עמ' התשס"ז, ,5593

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום הרצליה עיריית

תוספת

ודרך שצ"פ ייעוד: גולומב; רח' מיקום: ,13 ח"ח ,6536 גוש
מוצעת.

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(26 בינואר 2009) התשס"ט בשבט א'
(3-4 (חמ

יעל גרמן
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - מס' 3 (להלן שינוי ח/1 -
מצהירה ,1681 עמ' התשל"ח, ,2434 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3032 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית חולון מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

.121 ,120 ח"ח ,6737 גוש

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
ח/357, ח/297, ח/142, ח/3/1, ח/1, לתכניות שינוי ח/490, מס'
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - וח/1/152 (להלן ח/2/152
מצהירה ,217 עמ' התשס"ד, ,5234 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,1375 עמ' התשס"ד, ,5257 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית חולון מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

.80 ,78 ,75 ,58-56 ח"ח ,6022 גוש

,373 ,202 ,119 ,108 ,107 ,57 ,20 חלקות בשלמות ,6737 גוש
,21 ,19 ,18 ,14 ,12 ,9 ,7 ח"ח ,411 ,403 ,399 ,395 ,389 ,387 ,383
,102 ,96 ,93 ,86-83 ,71 ,64-62 ,60-58 ,56 ,44 ,43 ,35 ,33 ,31 ,23
,212 ,211 ,204 ,203 ,201 ,189 ,129 ,127 ,125-122 ,117 ,106-104

;419 ,417 ,415 ,413 ,409 ,407 ,405 ,401 ,397 ,393 ,391 ,385

.12 ח"ח ,6801 גוש

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ח/441 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה בילקוט הפרסומים  אישורה התכנית), שהודעה בדבר
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4358 עמ' התשס"ז, ,5717
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,1065 עמ' התשס"ט, ,5880

ברשומות. זו מיום פרסום הודעה חולון עיריית

תוספת

ושצ"פ. דרך משולבת הייעוד: ;332 חלקה ,6018 גוש

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון לחוק  190 סעיף לפי  סמכותה בתוקף 
המחוזי בית המשפט של לפסק הדין ובהתאם התשכ"ה-11965,

 2006 במרס   9 מיום ,776/04 ,628/04 בה"פ - בתל–אביב-יפו
בה"פ - בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בית של הדין ופסק
חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,186/06
19 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף בהתאם הוועדה), - (להלן
הקרקע המתוארת  - הפקודה), כי 21943 (להלן ציבור), לצורכי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
תהיה ,2903 עמ' התשס"ו, ,5670 הפרסומים בילקוט לפקודה
הודעה פרסום מיום חולון עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה

ברשומות. זו

תוספת

בשטח ח"ח 80, 16,059 מ"ר, של בשטח ,78 ח"ח ,6022 גוש
ח"ח 407, 63 מ"ר, של בשטח ,60 ח"ח גוש 6737, 617 מ"ר; של

מ"ר. 249 של בשטח ח"ח 409, 12 מ"ר, של בשטח

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/5/63 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,3328 עמ' התשס"ו, ,5531
בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - השרון  הוד ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3453 עמ' התשס"ח, ,5818

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום השרון הוד עיריית

תוספת

חניה. דרך, הייעוד: ;320 ח"ח ,6455 גוש

הוד ,7 ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל השרון,

(8 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ד
(3-4 (חמ

אדיב חי
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2505 
בזה מצהירה ,1096 עמ' התשנ"ז, ,4472 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3197 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית טייבה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

,8048 גוש ;17-4 ח"ח ,8074 גוש ;34-28 ,26 ח"ח ,8049 גוש
,16-1 ח"ח ,7856 גוש ;17 מחלקה: חלק ,8047 גוש ;3 מחלקה: חלק
בצבע  כמסומן - שביל הייעוד: 44 בשלמות; חלקה: .43-24 ,21
כמסומן - משולבת אדום; דרך כמסומן בצבע - דרכים ירוק;
חום כהה בצבע כמסומן - שב"צ אדומים; פסים עם בצבע ירוק
כמסומן הכל ירוק; בצבע כמסומן - שצ"פ חום; בקו מתוחם

המאושרת. התכנית בתשריט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו רשאי לעיין מעוניין וכל טייבה, ולבניה

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2501 
בזה מצהירה ,4702 עמ' התשנ"ד, ,4240 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3196 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית טייבה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

 76 חלקה: ,7849 גוש ;80-77 ,75-65 ,56 ח"ח ,7849 גוש
חלקה: ,7840 גוש ;77-69 ,67 ,21 ,18-1 ח"ח ,7850 גוש בשלמות;
בצבע כמסומן שביל - הייעוד: ;36 ח"ח גוש 7848, 33 בשלמות;
כמסומן - משולבת אדום; דרך כמסומן בצבע - דרכים ירוק;
חום כהה בצבע כמסומן - שב"צ אדומים; פסים עם בצבע ירוק
כמסומן הכל ירוק; בצבע כמסומן - שצ"פ חום; בקו מותחם

המאושרת. התכנית בתשריט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל טייבה,  ולבניה

הרגילות.

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2500 
בזה מצהירה ,1282 עמ' התשנ"ב, ,3957 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3198 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית טייבה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

,16-7 ,5-1 ח"ח ,7840 גוש ;75 ,70 ,57-53 ,14 ח"ח ,7848 גוש
דרכים ירוק; בצבע כמסומן - שביל הייעוד: ;37-35 ,32-19
ירוק בצבע כמסומן - משולבת  דרך אדום;  בצבע כמסומן -
מתוחם כהה חום בצבע כמסומן - שב"צ אדומים; פסים עם

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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בתשריט כמסומן הכל ירוק; בצבע כמסומן - שצ"פ חום; בקו
המאושרת. התכנית

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל טייבה,  ולבניה

הרגילות.

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

טייבה ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2504 
בזה מצהירה ,187 עמ' התשנ"ה, ,4247 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3196 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית טייבה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

;26 ,25 ,23-1 ח"ח ,8072 גוש ;21-16 ,6-1 ח"ח ,8049 גוש
בצבע דרכים - כמסומן בצבע ירוק; שביל - כמסומן הייעוד:
אדומים; פסים ירוק עם בצבע כמסומן משולבת - דרך אדום;
- שצ"פ חום; בקו מתוחם כהה  חום  בצבע כמסומן - שב"צ
המאושרת. התכנית בתשריט כמסומן הכל ירוק; בצבע כמסומן

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל טייבה,  ולבניה

הרגילות.

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2503 
בזה מצהירה ,1881 עמ' התשנ"ג, ,4089 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3196 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית טייבה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

גוש ;17-14 ,2 ,1 ח"ח ,8047 גוש ;25-18 ח"ח ,8048 גוש
בצבע כמסומן שביל - הייעוד: ;44 ,29 ,21 ,19 ,18 ח"ח ,8031
כמסומן - משולבת אדום; דרך כמסומן בצבע - דרכים ירוק;
חום כהה בצבע כמסומן - שב"צ אדומים; פסים עם בצבע ירוק
כמסומן הכל ירוק; בצבע כמסומן - שצ"פ חום; בקו מתוחם

המאושרת. התכנית בתשריט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל טייבה,  ולבניה

הרגילות.

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

טייבה ולבניה לתכנון __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן במ/2502 
בזה מצהירה ,535 עמ' התשנ"ג, ,4062 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
בתוספת,  המתוארת  הקרקע כי הפקודה),  - (להלן  21943
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר
לקניינה תהיה ,3197 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים בילקוט
זו הודעה פרסום מיום אל–טייבה עיריית של והמוחלט הגמור

ברשומות.

תוספת

כמסומן הייעוד: שביל - ;39 ,34-22 ,20 ,19 ח"ח ,7850 גוש
- משולבת דרך אדום; בצבע כמסומן - דרכים ירוק; בצבע
בצבע כמסומן - אדומים; שב"צ עם פסים ירוק בצבע כמסומן
הכל ירוק; בצבע - כמסומן חום; שצ"פ בקו מתוחם כהה חום

המאושרת. התכנית בתשריט כמסומן

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין אל–טייבה, וכל ולבניה

הרגילות.

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-4 (חמ

דורון חמי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
(להלן כס/1/1/ג מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1327 עמ' התשל"ו, ,2199

19 לפקודת  בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן סבא ולבניה כפר
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5836, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
סבא כפר עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4170 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

שטח סה"כ ,800 במ"ר: החלקה שטח ,159 חלקה ,6431 גוש
דרך. הקרקע: ייעוד ;87 ההפקעה במ"ר:

סבא, כפר מופקד במשרדי הוועדה בעיריית התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
(3-4 (חמ

חמו יהודה בן
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - לד/752 (להלן מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4003 עמ' התשס"ז, ,5705
19 לפקודת  בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - לוד לתכנון ולבניה
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ט, הפרסומים 5872, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
מיום לוד עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,565 עמ'

ברשומות. הודעה זו פרסום

תוספת

הייעוד: ;53 ,10 ח"ח 9, 55 בשלמות; ,8 ,7 חלקות: ,3967 גוש
ציבור. לבנייני שטח

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
(3-4 (חמ

הררי אילן
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - נס/92 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,872 עמ' התשמ"ח, ,3529
19 לפקודת  בהתאם לסעיף (להלן - הוועדה), ציונה ולבניה נס
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ג, ,5214 הפרסומים  בילקוט לפקודה ו–7  5 סעיפים לפי
נס ציונה עיריית של והמוחלט הגמור תהיה לקניינה ,3755 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

.616 לשעבר ,769 ח"ח ,3637 גוש

נס המקומית הוועדה  במשרדי מופקד התכנית  העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ציונה,

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
(3-4 (חמ

שבו יוסי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן נס/במ/2/107  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1121 עמ' התשנ"ה, ,4271
19 לפקודת  בהתאם לסעיף (להלן - הוועדה), ציונה ולבניה נס
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ט, הפרסומים 5856, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
ציונה נס  עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה  ,36 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

ח"ח גוש 3641, 98-88 (לשעבר בשלמות: חלקות ,5867 גוש
ח"ח ,3637 גוש ;327 ,324 ,317 ,297 ,167 ,163 ,160 ,49 ,33 ,31 ,30

.(3 ,2 ח"ח ,4547 גוש ;762 ,616 ,8 ,2

נס המקומית הוועדה  במשרדי מופקד התכנית  העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ציונה,

(19 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ג
(3-4 (חמ

שבו יוסי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן פת/563 
הוועדה בזה מצהירה ,925 עמ' התשכ"ג, ,999 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3407 עמ' התשס"א, ,5005

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום תקוה פתח עיריית

תוספת

של בשטח קרקע חטיבת ,88 ח"ח ,6375 גוש תקוה, פתח
לדרך. מ"ר 160

בעיריית המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל  תקוה, פתח

הרגילות.

(17 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ג
(3-4 (חמ

אוחיון יצחק
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן רח/1200  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,3874 עמ' התש"ן, ,3799
לפקודת   19 לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן רחובות ולבניה 
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשנ"ה, ,4266 הפרסומים  בילקוט לפקודה ו–7  5 סעיפים לפי
רחובות עיריית של  והמוחלט הגמור לקניינה  תהיה ,954 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

.202 ח"ח ,3705 גוש

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(11 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ו
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ג/7215  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,3265 עמ' התשנ"ו, ,4407
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן העמקים מבוא לתכנון ולבניה
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4840 עמ' התשס"ח, ,5852

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום עילוט המקומית המועצה

תוספת

דרך. ייעוד: ;23 ח"ח ,17486 גוש

במשרדי מופקדים ההפקעות ותשריט התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל הוועדה,

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
(3-4 (חמ

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

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/9601 שהודעה  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התש"ס, ,4915 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/1111, מס' ותכנית ,4614
גנ/ מס' ותכנית  2311 עמ' התשנ"א, ,3871 הפרסומים בילקוט
,5811 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה ,13621
הוועדה  בזה התכניות), מצהירה - (להלן  3224 עמ' התשס"ח,
הוועדה), - (להלן העמקים מבוא ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע  כי  הפקודה), - (להלן  21943
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,609 עמ' התשס"ט, ,5873 הפרסומים
פרסום מיום טבעון בסמט  המקומית המועצה  של והמוחלט

זו ברשומות. הודעה

תוספת

ח"ח ,10477 גוש ;6 ,4 ,1 ח"ח ,10476 גוש ;3 ח"ח ,10474 גוש
דרך. הייעוד: ;6 ,3

פיהן על שנערך ההפקעות ותשריט התכניות העתק
בהם לעיין רשאי מעוניין וכל הוועדה, במשרדי מופקדים

הרגילות. העבודה בשעות

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
(3-4 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
17/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  108/03/3
הוועדה בזה מצהירה ,3730 עמ' התש"ן, ,3793 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן אשדוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,609 עמ' התשס"ט, ,5873

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום אשדוד המקומית המועצה

תוספת

,42 חדשה חלקה ,90 ישנה חלקה ,2465 גוש  - ח' רובע 
מ"ר; הייעוד: שב"צ. 483 של בשטח

עיריית בניין הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
רשאי אשדוד, וכל מעוניין העברי, הקריה, רח' הגדוד אשדוד,

העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
(3-4 (חמ

לסרי יחיאל
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 לפי סעיף ביטול הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת

לפקודת   19 סעיף לפי  ההודעה  כי הודעה בזה  נמסרת 
בילקוט שפורסמה ,1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
ג/11147  מס' תכנית לעניין ,4699 עמ' התשס"ו, ,5568 הפרסומים

- בטלה. (מעלה הגליל)

(5 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"א
(3-4 (חמ

שמחון אלי
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

19 לפי סעיף ביטול הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת

לפקודת   19 סעיף לפי  ההודעה  כי הודעה בזה  נמסרת 
בילקוט שפורסמה ,1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
ג/במ/ מס' תכנית לעניין ,4865 עמ' התשס"ו, ,5573 הפרסומים

בטלה. - הגליל) (מעלה 175

(5 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"א
(3-4 (חמ

שמחון אלי
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

תיקוני טעויות
(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה
,5880 הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ,1943 ציבור), לצורכי
נת/20/401/א, נת/20/401/א/1  תכניות לעניין ,1058 עמ' התשס"ט,

בתוספת: (נתניה), ונת/7/400

בטור האמור במקום ,16 חלקה ,201 מגרש של בשורה (1)
;"10,212" להיות צריך במ"ר" מגרש "שטח

בטור האמור במקום ,11 חלקה ,305 מגרש של בשורה (2)
;"44,912" להיות צריך במ"ר" מגרש "שטח

בטור האמור במקום ,14 חלקה ,305 מגרש של בשורה (3)
."44,912" להיות צריך במ"ר" מגרש "שטח

(3-2 (חמ

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת  הודעה בדבר
11558 מס'  מפורטת

הבניין בחזית קיימות חנויות הרחבת התכנית: שם
יובל קרית בוליביה, לרח' הפונה

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

2955/א. ,5/08/09 תרש"צ לתכניות שינוי ,11558 מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות היובל; קרית שכונת .4 בוליביה
;629/475-629/325 בין רוחב ,217/050-117/175 בין אורך החדשה:
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.88 במלואה: חלקה ,30413 גוש:

הבניין בחזית קיימות חנויות הרחבת א. התכנית: מטרת
לחנויות בניה לתוספת בינוי קביעת ב. בוליביה. לרח' הפונה
לשם הרחבת הכל בוליביה. לרח' הפונה הבניין קיימות בחזית
בשטח. לקיים ובהתאם הבינוי  לנספח  בהתאם  החנויות
בהיקף בניה תוספת קביעת ד. כאמור. לבניה בניין קווי קביעת ג.

בניה בשטח. היתר תנאים למתן קביעת מ"ר. ה. 33 של

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 פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, ולבניה מחוז
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3451

ומסחר, משרדים מגורים, בנייני התכנית:  שם
יבנה שד"ל פינת רח' רח'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
תא/3451, מס' מיתאר מקומית תכנית אביב מופקדת תל ולבניה
תא/44, תא/ע/1, תא/2492, תא/מ, תא/3237, לתכניות שינוי

תמא/2/4. תא/ח, לתכניות כפיפות תא/74, תא/ג,

כל הסכמת ללא חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל הבעלים

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
הלוי יהודה בין הרחובות נמצא ושד"ל. השטח יבנה הרחובות
בחלקות גובל מצפון ממזרח.  ושד"ל ממערב,  יבנה  מדרום,
,31 מס' יבנה שברח' המבנים את כוללת התכנית 4 בגוש 7456. ,3
יהודה הלוי  יבנה 35 פינת רח' רח' לשימור), 33 (מבנה יבנה רח'
לשימור),  8 (מבנה רח' שד"ל שד"ל 6, רח' לשימור), 55 (מבנה
גוש: וחלקות: גושים יהודה הלוי 57; 10 פינת רח' שד"ל ורח'

.10 - 7 ,5 במלואן: חלקות ,7456

אביב תל של ההיסטורי המע"ר חיזוק התכנית: מטרת
ערך בעלי בניינים  שימור תוך רוטשילד, שד'  במתחם

בעיר. והיסטורי ארכיטקטוני

ממגרש הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת ב.  מעורב. לעירוני  מסחרי ואזור א'  מגורים מיוחד, 
בניה והוראות מרבי בניה בניה, גובה זכויות מותרים, שימושים
בניינים זכויות בניה להקמת קביעת .1 כדלקמן: התכנית, בתחום
על יעלה שלא  כולל עיקרי בשטח ומגורים מסחר למשרדים, 
השטחים  מתוך כל הקיים. הבנוי השטח כולל כל 13,990 מ"ר,
היינו קיימים לשימור לבניינים העיקרי השטח  העיקריים,
בשטח שירות שטחי קביעת התיעוד. 2. לתיק בכפוף כ–1,552 מ"ר,
לשימור  בבניינים שירות לשטח נוסף 4,210 מ"ר שלא יעלה על
במרתפים  הקרקע, לפני מתחת ו–17,660 מ"ר התיעוד, תיק לפי
קביעת הוראות 9 קומות. 3. עד של בהיקף המתחם, לרוב מתחת
בתכנית הזכויות רוב  מרוכזות יהיו בו מגדל  להקמת  בניה

יהיה  המגדל כל הזכויות המבוקשות. סך מתוך עיקרי 8,576 מ"ר
יעלה  שלא ובגובה המרתפים, מעל קומות  29 עד של בגובה
שברח'  במגרש הריק ימוקם המבנה פני הים. מעל 145 מ'  על
.292 תא שטח ,8 ומעל המבנה לשימור שברח' שד"ל   6 שד"ל
מסך השטחים במגדל לשימוש מגורים.  2,390 מ"ר עד יותר .4
לקירוי  עיקריים, שטחים 240 מ"ר עד של נוספות זכויות קביעת
במגדל. למגורים לפרגולות ו/או מרפסות של חלקי או  מלא
וקומה  5 קומות, עד של בגובה ,293 שטח בתא יוקם נוסף בניין .5

המבנה במקום ימוקם הבניין המרתפים. מעל הגג, על חלקית
קביעת ג. יהודהלוי 57. שד"ל10 פינתרח' המיועדלהריסהשברח'
מאפייני .1 במתחם בדבר: והבינוי התכנית שטח הוראות לפיתוח
הציבור. למעבר הנאה זיקות .2 התכנית. והבינוי בשטחי  הפיתוח
והוראות  לשימור 3 מבנים קביעת וחניה. ד. פתרונות תנועה .3
.33 יבנה ברח' מבנה .2 .8 שד"ל ברח' מבנה .1 לגביהם:  שימור
קביעת ה. .(55 הלוי  יהודה רח' (פינת  35 יבנה ברח' מבנה .3
לפי הבעלים כל הסכמת ללא  מחדש וחלוקה  לאיחוד  הוראות

.1965 התשכ"ה- והבניה, התכנון בחוק ז' סימן ג', פרק

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
ימים המחוזית, בוועדה קהל קבלת .03-7632586 טל' ,67012 
יומצא ההתנגדות  העתק  .14:00-11:00 בשעות ה', ג', א',
שד' אביב, תל ולבניה  לתכנון המקומית הוועדה   למשרדי

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
תא/ע/1/א  מס'

מרתפים ע/1 שינוי לתכנית שם התכנית:
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה תא/ע/1/א, מס'
התשס"ז, ,5686 הפרסומים  ובילקוט  21/06/2007  בתאריך

תא/ע/1. לתכנית שינוי ,28/06/2007 בתאריך ,3387 עמ'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

כל תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לשימור. בניינים מגרשים הכוללים למעט הרשות, תחום

כדלקמן: תשונה ע/1 הראשית התכנית התכנית: מטרת
להוסיף קרקע: צמוד בבניין המרתף  קומת תכסית הגדרת א.
בו ולקבוע להגדיר הראשית,  בתכנית ההגדרות  לפרק סעיף
היטל ב. קרקע. צמודי בבניינים המרתף קומת תכסית, שטח
בהיטל  הדן הראשית 12 בתכנית סעיף לשנות הוראות השבחה:

השבחה.

ישונו הראשית התכנית: הוראות התכנית הוראות עיקרי
תכסית  - קטן סעיף להוסיף יש הגדרות: - 8 לסעיף א. כדלקמן:
המרתף קומת תכסית שטח קרקע: צמוד בניין מרתף קומת
קווי בין התחום השטח במגבלות יהיה קרקע צמודי בבניינים
המגדירות בתכניות גם הראשית, בתכנית המוגדרים הבניין
המגרש. משטח באחוזים קרקע  צמודי  בניינים  תכסיות
בסעיף ולקבוע  ההוראות לבטל יש היטל השבחה: - 12 לסעיף ב.
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הוראות התכנית כל שאר ג. כחוק. השבחה יגבה במקומן: היטל
הראשית יישארו בעינן.

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב- ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012 יפו
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי אונו

קא/411 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בשטחים ציבוריים, מחדש וחלוקה התכנית: איחוד שם

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

לתמא/2/4. כפיפות לתממ/281, שינוי קא/411,

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב אונו.  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלה התכנית  כהן. יעקב שם על  יסודי  ספר בית רבין. יצחק 
חדשה חלק משכונה היא התכנית מרבית לכביש גהה. דרומית
במלואן: חלקות ,6370 גוש: וחלקות: גושים אונו; פסגת בשכונת

.66 חלקי חלקה: ,72 ,37

בתחום הציבורים הקרקע ייעודי הסדרת התכנית: מטרת
איחוד א. ידי: על במתחם, התכנון את לשפר כדי התכנית,
הבניין בקווי שינוי ב. הבעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה
הוראות קביעת ד. הרחבת הדרך לחניה. ג. בתשריט. כמפורט

הבניה. שינוי בזכויות ללא אדריכלי. ה. עיצוב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3941 עמ' התשס"ח, ,5832 הפרסומים  ובילקוט  30/05/2008

.15/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-5356840 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב אונו, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מאא/530  מס'

הפארק על מגדל התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת יהודה-אזור אור ולבניה
לתכניות כפיפות  מאא/במ/90/3, לתכנית  שינוי  מאא/530,

תמא/2/4. מאא/מק/1074, מאא/2/90/3, מאא/מק/1051,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב יהודה.  אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה ,7408 גוש: וחלקות: גושים  רבין;  נווה  שכונה: .17 ניצן

.54 במלואה:

שירות שטחי במסגרת בניה זכויות ניוד התכנית: מטרת
לאפשר כדי הקרקע לפני מעל אל הקרקע לפני מתחת מאושרים,
קומות במרבית לדירות הכניסה מבואות ברצפת פתחים סגירת

הבניין.

שירות  שטחי 650 מ"ר של ניוד .1 התכנית: הוראות עיקרי
בסך שינוי  ללא הקרקע, לפני מעל אל הקרקע לפני מתחת 
התכניות לפי במגרש המאושרים הכוללים השירות שטחי
מהקבוע יפחת לא החניה מקומות שמספר ובתנאי המאושרות,
ורק אך מיועדים הנ"ל השירות שטחי .2 המאושרת. בתכנית
בקומות לדירות הכניסה מבואות ברצפת פתחים לסגירת

קיים). אטריום (סגירת המגורים

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
א', המחוזית בימים קהל בוועדה קבלת .03-7632586 טל' ,67012
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00 בשעות ה', ג',
רח' ההגנה יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.03-5388108 טל' יהודה, אור ,100

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/1958/ב

למגורים עיקרי שטח תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הר/253/א, הר/2000/א,  לתכניות  שינוי הר/1958/ב,   מס' 

הר/1266.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

חי. תל רחוב הרצליה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואה: חלקה ,6536 גוש: וחלקות: גושים ;27-5 חי תל רחוב

.617

של העיקריים לשטחים  שטח תוספת א. התכנית:  מטרת
מ'. ל–2.44 מ' מ–5 לרח' תל חי בניין בקו ב. שינוי מ"ר.  426.26 

חניה. תקן קביעת ג.

עיקרי. שטח תוספת התכנית: הוראות עיקרי
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2905 עמ' התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  23/05/2008

.30/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,09-9591545 טל' הרצליה, ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חולון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ח/562  מס'

בשדרה מגורים מגדל התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
ח/562, מס' מקומית  מיתאר תכנית  מופקדת  חולון ולבניה 
ח/3/1, ח/1, ח/501, ח/1/300/א, ח/300, ח/15/1, לתכניות שינוי

תמא/2/4. ח/23/1, לתכניות כפיפות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב חולון.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
רח' מצפון, ההסתדרות רח' בין  התכנית:  גבולות ההסתדרות.
ושדרה ממערב, פיכמן ברח' מגורים מבני מדרום, כהן יעקב
ממזרח; בשדרה מגדלים רובע את החוצה פתוחה ציבורית

.291 במלואה: חלקה ,7173 גושים וחלקות: גוש:

ברצף וירוק איכותי מגורים מגדל הקמת התכנית: מטרת
(תכנית בשדרה מגדלים - ובהקמה בתכנון מרכזי עירוני לרובע

חולון. ח/501),

מאושר, קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
המרת  תוך ולשצ"פ ד3  מגורים לייעוד ב'  ראשי  עסקים מרכז
מגורים מגדל להקמת הוראות ב. למגורים. ממסחר בניה זכויות
הוראות  ג. מגורים. עד 25 קומות וגובהו דיור 88 יחידות הכולל
ומרתפים. בניין אדריכלי, קווי הקרקע, עיצוב תכסית להגדרת

 -  5281 לת.י. המגורים מגדל  של התאמתו בדבר  הוראות ד.
ירוקים). (בניינים פחותה בסביבה שפגיעתם בניינים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
חולון, ,58 ויצמן רח'  חולון, ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.03-5027222 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
רג/1424 מס'  מפורטת

ציבור מבנייני קרקע ייעוד שינוי התכנית:  שם
11 כוכבא בר רח' למגורים,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת גן רמת ולבניה
רג/340/ג, רג/340, רג/340/ג/3, לתכניות שינוי רג/1424, מס' 

כפיפות לתכנית רג/מק/340/ג/17.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

בר רח' גן. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות  - מצפון גבולות התכנית: בורוכוב; קרית  .11 כוכבא
 1238 חלקה רח' בר כוכבא - מדרום - ,6145 244 בגוש  ,243
חלקה ממערב - 206 בגוש 6145, חלקה ממזרח - ,6145 בגוש
במלואה: חלקה ,6145 גוש: וחלקות: גושים ;6145 בגוש   204

.205

לבנייני משטח החלקה  ייעוד  שינוי .1 התכנית: מטרת
קביעת הוראות .2 כולו. הרחוב אופי ד' לפי מגורים לאזור ציבור

לאזור מגורים. וזכויות בניה

משטח החלקה ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
כולו. רחוב לאופי כדומה ד' מגורים לאזור ציבור  לבנייני
101 המיועד  שטח בתא בניה והוראות בניה זכויות קביעת .2
כולל  כוכבא, בר לרחוב ביחס קומות  7 בן לבניין למגורים,
9 יח"ד  לסך הכל טכניים, למיתקנים גג כולל ולא קומת קרקע
מפלס  שטחי שירות מעל ו–395 מ"ר מ"ר 676 של עיקרי בשטח

הכניסה.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
בימים המחוזית  בוועדה קהל קבלת  .03-7632586 טל' ,67012 
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00 בשעות ה', ג', א',
גן, רמת ,26 רח' המעגל רמת גן, ולבניה הוועדה המקומית לתכנון

.03-6753515 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גן רמת מקומי תכנון מרחב

רג/1345 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
גרונר התכנית: מגדל שם

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



2991 19.3.2009 התשס"ט, באדר כ"ג ,5932 הפרסומים ילקוט

בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה רג/1345,
,4533 עמ' התשס"ו, ,5562 הפרסומים ובילקוט  ,21/07/2006
כפיפות רג/במ/1005/16, לתכנית שינוי ,02/08/2006 בתאריך

רג/במ/24/ב/1057. רג/במ/24/א/1057, לתכניות

רש"י. רחוב גן. רמת  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקות ,6204 גוש: וחלקות: גושים ז'בוטינסקי; רח' פינת רש"י רחוב
חלקי ,592 ,401 ,399 ,280 ,278 ,160 ,158 - 155 ,118 ,117 ,76 במלואן:

.595 ,591 ,73 חלקות:

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א. התכנית: מטרת
המותר הכולל  השטח כל סך  את  לשנות  בלי אחת בתכנית 
בכל לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית לבניה
62א(א)(6), סעיף  לפי  אחוז  מ–50  ביותר יגדל לא  קרקע ייעוד
ומגורים. ו/או שטח מדיור מוגן לדיור מוגן המרת אומר: הווה
במגדל התכליות בדבר הראשית התכנית הוראות של שינוי ב.

גרונר.

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-6753515 טל' גן, רמת ,26 גן, רח' המעגל ולבניה רמת 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' חפ/1135/טז

דניה בשכונת ציבורי לבניין אתר התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכנית שינוי חפ/1135/טז, מס' מפורטת תכנית מופקדת חיפה

לתכניות חפ/229/ד, חפ/1400/שש. חפ/1135/ב, כפיפות

חוף רחוב חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים שבדיה; רח' - השנהב חוף דניה, שכ' השנהב.
חלקות: חלקי ,195 ,125 ,59  -  54 במלואן: חלקות ,12263 גוש

.346 ,284 ,194

המותרים, הציבוריים השימושים הרחבת התכנית: מטרת
ומוסדות ציבור. למבנים באתר הבניה וקביעת זכויות

הציבוריים השימושים הגדרת א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת זכויות ב. אתר לבניין ציבורי. שייעודו המותרים באתר
מתן תוך אחד שטח לתא הקרקע איחוד ג. הבניה. והוראות
חוף השנהב הרחבת רח' ד. בעתיד. אפשרות לחלוקות משנה

מ'. ל–14 מ' מ–12.5

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל
הפרסומים  בין של ההודעה המאוחרת פרסומה ממועד 60 ימים
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים,
העתק ההתנגדות יומצא .04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד'

,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי
.04-8356807 טל' חיפה,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי חיפה

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' חפ/1141/כג

לשטח טבע שמורת שטח ייעוד שינוי התכנית: שם
נורבגיה א', רח' פתוח ולמגורים ציבורי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
חפ/ חפ/1141/א,  חפ/1141/יט, לתכניות שינוי חפ/1141/כג,
חפ/מק/1400/יב/1, חפ/מק/1400/גב, לתכניות כפיפות ,1840
חפ/229/ה, חפ/מק/1400/יב/4, חפ/מק/229/י/2, חפ/1400/יב,

חפ/229/י, חפ/229/י/1. חפ/מק/1400/תט, חפ/מק/1400/פמ,

נורווגיה. חיפה. רחוב ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
במלואן: חלקות ,12257 גוש וחלקות: גושים דניה;  שכונת

.299 חלקי חלקה: ,297 - 295 ,36 - 34

א' למגורים טבע שמורת שטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ולשטח ציבורי פתוח.

טבע שמורת שטח שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
נורבגיה. רחוב הרחבת ב. פתוח. ציבורי ולשטח א'  למגורים
שחיה. לבריכת צדי בניין קו  שינוי ד.  בניה. זכות תוספת  ג.

שביל. ביטול ו. מוסך. למיקום הנחיות קביעת ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4185 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  04/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' חד/605/ג

בית בשכונת למגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
בחדרה הספורטן אליעזר,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי חד/605/ג, מס' מפורטת תכנית מופקדת חדרה

חד/450/ה. חד/605/א, חד/813,

בית שכונת חדרה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,165 ,56 ,5 חלקות: חלקי ,7731 גוש וחלקות: גושים  אליעזר;

.333 ,237 ,236 ,211 ,189 ,188 ,170 - 167
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 208 בת חדשה מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת
יח"ד.

באזור בניה הוראות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
מגורים, לאזור ונופש לספורט משטח ייעוד שינוי ב. ג' מגורים

דרכים. ולהרחבת שצ"פ

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
,38100 חדרה ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה לתכנון המקומית

.04-6303113 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

על הפקדת הודעה ביטול  הודעה בדבר
מכ/202 מס' תכנית

שינוי  מכ/202 - מס' תכנית הפקדת ביטול בדבר ההודעה
בעיתונים שפורסמה כרמל, טירת 42 בגוש 10676, ייעוד חלקה

בזה. מבוטלת והיא בטעות פורסמה - 2.5.2003 בתאריך

בהתאם  מאושרת תכנית היא מכ/202  תכנית כי יובהר
,3368 מס' הפרסומים בילקוט  תוקף למתן התכנית  לפרסום

.27.08.1986 בתאריך ובעיתונים ,03.08.1986 מתאריך

עירון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' ענ/960

מקומית מועצה ליישובי מיתאר תכנית התכנית: שם
ביאדה מושירפה, מוסמוס, עירון, מעלה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי ענ/960, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת עירון
ג/773, ענ/147, ענ/478, ענ/מק/438, חפאג/1017,  לתכניות
כפיפות חפאג/1049, חפאג/1016, ענ/מק/675, ענ/מק/541,

ענ/597. לתכנית

היישובים עירון. בתכנית ומקומם: מעלה הכלולים השטחים
אל  לאום 65 מזרחית לדרך הסמוכים וביאדה מושירפה מוסמוס,
,20314 ,20313 ,20302 בשלמותם: גושים וחלקות: גושים פחם;
חלקות: חלקי ,20293 גוש: .9 חלקה: חלקי  ,20286 גוש: .20346 
,84  -  52 ,50  -  1 במלואן: חלקות ,20300 גוש: .15 ,10  -  8
,12  -  8 ,3  -  1 במלואן: חלקות ,20301 גוש: .51 חלקה:  חלקי
חלקות: חלקי ,20303 גוש: .14 ,13 ,7 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,17 - 15 
.23 ,8  -  6 ,3  -  1 חלקות: חלקי ,20305 גוש: .27 ,26 ,2 ,1 

,15 חלקות: חלקי ,31 ,30 ,14 - 1 במלואן: חלקות ,20312 גוש:
חלקי ,27 - 23 ,20 - 18 ,16 במלואן: חלקות ,20315 גוש: .28 ,27
במלואן: חלקות ,20347 גוש: .29 ,28 ,22 ,21 ,17 ,14 ,13 חלקות:
,20430 גוש: .20 ,19 ,14 ,12 ,9 ,8 חלקות: חלקי ,18 ,11 ,10
,10 ,6 ,5 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,20431 גוש: .24 ,3 ,1 חלקות:  חלקי

.46 ,45 ,4 - 2 חלקות: חלקי ,20432 גוש: .19 - 15

מושירפה, מוסמוס, היישובים הרחבת א. התכנית: מטרת
.2020 לשנת החזויה האוכלוסיה לצורכי שיתאימו כדי  וביאדה,
ייעודי ידי קביעת היישוב, על של בסיס לפיתוח מאוזן יצירת ב.
ציבור שטחי מגורים, שטחי ביניהם: השונים, לשימושים קרקע
ביישוב, הסביבה  ואיכות החיים איכות הבטחת ג. ומיקומם. 
היישוב. של הנוכחי בצביון ובהתחשב  משולב, פיתוח  תוך
הקיים. המגורים במערך ושיקום לשיפור עקרונות קביעת  ד.
איזון יצירת תוך והחניה, הנגישות התחבורה, מערך שיפור ה.

התחבורה. הבניה לפיתוח תשתיות היקפי בין

מחקלאי קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
למגורים.  היישוב להרחבת קרקע 1. הקצאת שונים: לשימושים
מתאימים.  ומיקום איכות בכמות, ציבור לצורכי קרקע 2. הקצאת
למערך והתאמתם הציבור לרווחת פתוחים שטחים הקצאת .3
למגורים, לבניה לשטח מיער קרקע ייעוד שינוי ב. הבינוי.
אזור. לכל המותרות התכליות קביעת ג. ודרכים. ציבור שטחי
תוך הכולל, האזורי במערך המשתלב תנועה מערך יצירת ד.

דרכים. של היררכיה יצירת

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30025 ערערה עארה, עירון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6351789

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/1058 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ומשרדים מסחרי לשימוש מבנה - אלדיק התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ענ/1058, מס' מפורטת תכנית מופקדת  עירון

ענ/125.

מרכז העיר; בתכנית ומקומם: באקה-ג'ת. השטחים הכלולים
חלקי ,8751 גוש: .49 ,8 - 5 חלקות: חלקי ,8750 גושים וחלקות: גוש:

.75 ,74 ,21 - 19 חלקות:

מבנה להקמת תכנונית מסגרת יצירת א. התכנית: מטרת
ב. קביעת ג'). ב', א', (קרקע, הקומות בכל ומשרדים לשימוש מסחרי

בניה. הוראות
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ממע"ר קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
קומות שתי תוספת ג. בינוי. הוראות שינוי ב. ומשרדים. למסחר

לחניה. תת–קרקעיות

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30025 ערערה עארה, עירון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6351789

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1110 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יעקב בזכרון היקב שטחי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ש/1110, מס' מפורטת  תכנית  מופקדת  שומרון 

ש/11.

יקב יעקב. זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים היקב; דרך לרחוב ממזרח הקיים יעקב  זכרון
במלואן: חלקות ,11305 גוש: .43 חלקה: חלקי  ,11304  גוש

.5 חלקי חלקה: ,11307 גוש: .39 חלקי חלקה: ,29 ,28

לצורך בניה ומגבלות הוראות קביעת התכנית: מטרת
זכרון יעקב. יקב של התעשיה שטחי הסדרה ופיתוח

התעשיה לשטחי מפורט תכנון א. התכנית: הוראות עיקרי
השטח ופיתוח הוראות לבניה  קביעת ב. יעקב.  זכרון  יקב של
הנחיות קביעת ג. תשתיות. ותכנון בניה זכויות הגדרת לרבות
ושימור לשיקום קביעת הנחיות השטח. ד. לפיתוח סביבתיות
קביעת ה. אדריכלי. ו/או היסטורי ערך בעלי ומבנים צומח

היתרי בניה. תנאים למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר

לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות
עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

יוסף משלב  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/3/15/600

גלריה בקומת שירות שטחי תוספת התכנית: שם
קיים במבנה מסחרית

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
הר/3/15/600, מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

הר/במ/15/600. הר/מק/1/15/600, לתכניות שינוי

רחוב השרון.  הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
במלואה: חלקה ,6412 גוש: וחלקות: גושים מגדיאל; ,14 חנקין

.773

בקומת  שירות שטחי מ"ר  180 תוספת התכנית: מטרת
במבנה קיים. גלריה מסחרית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2004 עמ' התשס"ח, ,5777 הפרסומים  ובילקוט  18/01/2008

.20/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' טב/3352

הבדוים) (שכונת אלשמאלי אלדיר התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

טב/2593. לתכנית שינוי מס' טב/3352,

אלדיר שכ'  טייבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קואורדינטה ,Y - 199/350 מזרח מערב קואורדינטה אלשמאלי;
חלקה ,7834 גוש: וחלקות: גושים ;X  - צפון  684/150 דרום

.31 חלקי חלקה: ,30 במלואה:

הסכמת ללא מחדש וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
החלפת .2 והבניה. התכנון לחוק סימן ז' ג', פרק לפי הבעלים
דרכים הרחבת .3 ולהיפך. פתוח ציבורי לשטח ג' ממגורים שטח
מס' מפורטת תכנית תיקון .5 בניה. הוראות קביעת .4 קיימות.
ההפקעה וקביעת לתקנון, שלה התשריט והתאמת טב/2593,
למצב בהתאם הקיימים לבניינים בניין קווי קביעת .6 ל–40%.
זו,  תכנית על טב/2593 חלות מס' תכנית הוראות כל .7 הקיים.
ו–003  002 למגרשים תירשם .8 זו. שבתכנית  למעט השינויים
למגרש רכב כלי  למעבר הנאה לזיקת בטאבו אזהרה  הערת
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תתאפשר לא .9 פתוח. ציבורי בשטח המסומנים במקומות
.100 שטח בתא פתוח ציבורי שטח לתחום רכבים כניסת
מתאימים אלמנטים ידי פתוח תחסם על ציבורי לשטח הכניסה

מס' 13. מדרך 8 מ' של במרחק

בניה למגרשי וחלוקה איחוד .1 התכנית: הוראות עיקרי
ציבורים. שטחים קביעת .2 הבעלים. הסכמת ללא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,492 עמ' התשס"ז, ,5594 הפרסומים  ובילקוט  15/10/2006

.09/11/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,09-7992808 טל' ,40400 טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' כס/484

במתחם מגורים מבני הקמת התכנית:  שם
נחשון רח' ההסתדרות, בית

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כס/1/1/ לתכניות כפיפות כס/1/1, לתכנית פירוט מס' כס/484,
כס/מק/1/1/ כס/1/1/גז, כס/מק/1/1/גג/ג, כס/1/1/מ/ב, גג/ג,

כס/1/1/מ. כס/1/1/גג/ב, דג, כס/1/1/גג/א,

רח' נחשון סבא. כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.Y675.752 קואורדינטה ,X191.185 קואורדינטה ;8 ,6 ,4 ,2 מס'
ירושלים התחיה במערב ורח' רח' ידי נחשון התחום על רח' קטע

.14 במלואה: חלקה ,6441 גוש: וחלקות: גושים במזרח;

בגובה מגורים ובניית מבני נחשון פינוי מתחם התכנית: מטרת
המתפנה. בשטח יח"ד הכל 66 סך קומות, גג + 8 עד קרקע +

ציבור ייעוד משטח בנייני שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
קביעת .3 בניה. זכויות והוראות קביעת .2 למגורים ג' מיוחד.
לביצוע. שלבים קביעת .4 וחניה. תנועה להסדרי   הנחיות

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .5

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1656 עמ' התשס"ח, ,5769 הפרסומים  ובילקוט  16/11/2007

.23/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' פת/27/2000

במפלס ותחנה טכניים מיתקנים מיקום התכנית: שם
הקלה לרכבת הקרקע

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

מס' פת/27/2000.

גושים תקוה;  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,57 חלקות: חלקי ,6375 גוש: .1 חלקי חלקה: ,6365 גוש: וחלקות:
,178 במלואה: חלקה ,6376 גוש: .373 ,370 ,368 ,362 ,187 ,185 ,58

.189 ,175 ,153 ,151 ,128 ,123 ,90 ,83 ,82 חלקות: חלקי

ו–(7) 18ד(5) סעיף הוראות לפי  שינוי א. התכנית:  מטרת
תת–קרקעיים טכניים מיתקנים ומפלס מיקום בתממ12/3,
בתשריט,  בתממ12/3 כמסומן שנקבעו הקלה, לרכבת המיועדים
האלה: במקומות הקרקע) במפלס הקרקע בייעודי שינוי  (ללא
הרחובות בצומת לתחנת אוטובוסים המיועד שטח בתחום .1
בתחום שטח ציבורי 1 בתשריט). 2. (אזור ז'בוטינסקי ומוטה גור
שטח  קביעת ב. בתשריט).  2 (אזור למדן יצחק ברחוב פתוח
(לפי בתשריט  כמסומן אורלוב, ברחוב הקרקע לתחנה במפלס

בתשריט). (אזור 3 23 א) בתמא 11ו סעיף הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1276 עמ' התשס"ח, ,5757 הפרסומים  ובילקוט  07/12/2007

.31/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ראש העין מקומי מרחב תכנון

רנ/300/א מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
העין בראש E שכונה התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי רנ/300/א, מס'  מפורטת תכנית מופקדת העין ראש 

.R6 לתכנית

שכונה העין.  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,5505 גוש: .2 חלקי חלקה: ,5504 גוש: וחלקות: גושים ;E
חלקי ,24205 גוש: .4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,24201 גוש: .1 חלקה:

.4 - 1 חלקות:

שכונת להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
ידי שינוי  2,385 יח"ד, על בת העין ראש בעיר חדשה מגורים
זכויות הנחיות, קביעת מגרשים, חלוקת חקלאית, קרקע ייעוד
לאזור חקלאי מאזור קרקע  ייעוד שינוי .2 בניה. ומגבלות
כיכר פתוחים, ציבוריים שטחים מסחר, ציבור, מבני מגורים,
אקסטנסיבי, נופי לטיפול שטחים נופית, לטיילת שטח ציבורית,
דרכים. ונופש, ספורט שטח הנדסיים,  למיתקנים  שטחים
עם לאנשים נגישות והסדרת נגישות, דיור יחידות הקצאת .3
ותנאים בניה  הוראות קביעת  .4 הבנויה. בסביבה מוגבלות
באזור התכנית למימוש הנחיות קביעת .5 בניה. היתר למתן

חשמל. קו למסדרון המיועד

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
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ראש העין ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה לתכנון המקומית
.03-9007289 טל' ,48036

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רע/558/1

סגירת למטרת עיקריים שטחים תוספת התכנית: שם
מרפסות קיימות

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

רע/במ/2004. לתכנית שינוי מס' רע/558/1,

;3 רחוב הרקפת רעננה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.495 במלואה: חלקה ,6578 גושים וחלקות: גוש:

בקומה ,5 מס' דירה ,3 מס' הרקפת  ברח' מטרת התכנית:
מרפסות  סגירת למטרת מ"ר,  16 עיקריים שטחים  תוספת  ב'

קיימות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4270 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  17/08/2007

.04/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444
מעוניין וכל ,09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' מש/210/1/7

האחורית בחזית בניין קווי שינוי התכנית:  שם
הבניה אחוזי הגדלת הקיים, לפי והמערבית

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מש/210/1/7, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת השרון מזרח

מש/1/849/1/7. לתכנית שינוי

גושים קלנסווה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
לתכנית  6 בהתאם מגרש: .12 חלקי חלקה: ,7863 גוש: וחלקות:

מש/1/849/1/7.

מ–5 מ'  קו בניין בחזית האחורית שינוי .1 התכנית: מטרת
הקיים.  המצב לפי המערבית בחזית בניין קו ושינוי ל–0.49 מ',
בקומת הבניה אחוזי הגדלת ל–2.87 מ'. 2. מ' מ–3 דרומית בחזית
ובקומה  ל–45%  מ–30% א' בקומה ל–45% במקום 30%, קרקע

הקומות. בכל 135% במקום 105% הכל בסך ל–45%,  ב' מ–30%
בניה. וזכויות הוראות קביעת .3

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444

.42837 קלנסווה השרון, מזרח ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' ממ/5/4005

הגדלת עיקרי, בניה שטח תוספת התכנית:  שם
קווי בניין שינוי תכסית קרקע,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
ממ/5/4005, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת אפק מצפה

ממ/4005. ממ/1/4005, לתכניות שינוי

;7 אמירים רחוב סביון. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.224 במלואה: חלקה ,6722 גושים וחלקות: גוש:

עיקרי  בניה שטח מ"ר  72 תוספת א. התכנית:  מטרת
מ"ר  מ–200  קרקע תכסית הגדלת ב. מ"ר). ל–412 מ"ר  (מ–340
בצד  מ' ל–3.53  מ' מ–3.60 צדדיים בניין קווי שינוי ג. מ"ר. ל–272
וקו  החלקה, של המערבי  בצד מ' ו–3.50  החלקה של המזרחי
הזכויות  בטבלת למופיע בהתאם ל–9.8 מ' מ' מ–10 אחורי בניין

ובתשריט.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
פתח תקוה ,9 גליס רח' מצפה אפק, לתכנון ולבניה המקומית

.03-9302051 טל' ,49277

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' ממ/8/2016

בניין הבניה, הקטנת קווי התכנית: הגדלת שטח שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ממ/2016. לתכנית שינוי מס' ממ/8/2016,

רחוב דגן. בית ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
 12 מגרש: .76 חלקי חלקה: ,6075 גוש: וחלקות: גושים ;10 הדס

ממ/2016. לתכנית בהתאם

מ"ר. ב–17.75 הבניה שטח הגדלת .1 התכנית:  מטרת
בניין. קווי הקטנת .2

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3976 עמ' התשס"ו, ,5546 הפרסומים  ובילקוט  10/12/2006

.28/06/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,03-9302051 טל' ,49277 פתח תקוה ,9 גליס אפק, רח' מצפה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' ממ/17/3098

שירות ושטח עיקרי שטח תוספת התכנית:  שם
הגג בקומת יח"ד ל–2

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

ממ/במ/3098. לתכנית שינוי מס' ממ/17/3098,

שמואל. רחוב גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
גבעת של  המזרחי בחלקה קיים מגורים בית  .26 נתניהו יוני

קואורדינטה  משה"ב; 26 שכונת מס' רחוב יוני נתניהו שמואל.
,6392 גוש: וחלקות: גושים ;Y186.525 קואורדינטה ,X664.900
בהתאם לתכנית ממ/במ/3098. 9/25 מגרשים: .47 חלקה: חלקי

של הגג על קיימים לחדרים שטח תוספת התכנית: מטרת
עיקרי  שטח מ"ר  32.52 של  תוספת א. כדלקמן: קיימת יח"ד  2 
שירות  שטח מ"ר  14.18 של  תוספת ב. יח"ד). לכל מ"ר  16.26) 
 - שירות + עיקרי שטח תוספת הכל סך יח"ד), לכל (7.09 מ"ר

מ"ר. 46.70

נוסף הגג על קיימים לחדרים  התכנית:  הוראות עיקרי
כן  כמו גג, + תוספת 3 קירות ידי על 32.52 מ"ר, שטח עיקרי של
למעטפת  גג תוספת ידי על שירות שטח 14.18 מ"ר של תוספת

מ"ר. 46.70 - סך כל התוספת קיימת,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1662 עמ' התשס"ח, ,5769 הפרסומים  ובילקוט  23/12/2007

.23/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'

וכל ,03-9302051 טל' ,49277 פתח תקוה ,9 גליס אפק, רח' מצפה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' ממ/1/1/9009

החינוך לקרית בניה זכויות הגדלת התכנית: שם
יאיר בכוכב

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ממ/9009, (שד)/4/1002, ממ לתכניות שינוי מס' ממ/1/1/9009,
תרשצ/3/92/4. ממ(שד)/2/1002, לתכניות כפיפות ממ/1/9009,

צור יגאל; יאיר כוכב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קוארדינטה ,X681.055 קוארדינטה יאיר; בכוכב החינוך קרית
.2 במלואה: חלקה ,8914 גוש: וחלקות: גושים ;Y200.250 

ממ(שד)/4/1002. לתכנית בהתאם 2 מגרש:

החינוך. לקרית שטחים הגדלת התכנית: מטרת

ציבור עיקרי למבני שטח הוספת הוראות התכנית: עיקרי
לחינוך.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4199 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  11/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,03-9302051 טל' תקוה 49277, 9 פתח גליס אפק, רח' מצפה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הצ/373/1/1

מדרך ייעודו ושינוי דרך, קטע ביטול התכנית: שם
ושבילים משולב לשטח לשפ"פ,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי הצ/373/1/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שרונים

הצ/194. הצ/122, הצ/30/122, לתכניות

יהודה. אבן ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,182 ,170 חלקות: חלקי ,7793 גוש: וחלקות: גושים ההדרים; רח'
,225 ,207 - 205 ,201 ,197 במלואן: חלקות ,8024 גוש: .190 ,189

.226 חלקי חלקה: ,234

ביטול באמצעות פתוח פרטי שטח הגדלת התכנית: מטרת
ולשטח הגובלים המגורים  למגרשי השטח ושיוך  מדרך חלק
שינוי ייעוד א. באמצעות: דרך, הרחבת כן כמו ציבורי משולב,
וכן ושבילים,  משולב ציבורי שטח פתוח, פרטי לשטח מדרך 
הבעלים בהסכמת חלוקה ציבורי לדרך. ב. משטח ייעוד שינוי

.226 ח"ח ,8024 גוש מהתכנית בחלק לחוק ז' סימן ג', פרק לפי
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
נתניה דרום, תעשיה אזור שרונים, ולבניה לתכנון המקומית

.42504

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שוקי אמרני
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

גנ/17798 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
(מפעל ציפורית תעשיה אזור הרחבת התכנית: שם

עילית נצרת לינרולייט),
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17798, מס' מפורטת תכנית מופקדת עילית נצרת

ג/בת/125. ג/בת/235, לתכניות

נצרת עילית; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
חלקה: 1. 17465 חלקי גוש וחלקות:

לאפשר במטרה תעשיה  שטחי  הוספת  התכנית:  מטרת
ציפורית. התעשיה באזור מפעלים

קביעת ב. קרקע. ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
לרבות פיתוח. בניה, הוראות והגבלות

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,16 רח' גלבוע עילית, נצרת ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.04-6478828 נצרת עילית, טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

קצרין מקומי תכנון מרחב

ג/17437 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קצרין התכנית: מרכז שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ג/17437, מס' מפורטת תכנית מופקדת קצרין

ג/5090.

וחלקות: גושים קצרין; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.2 חלקי חלקה: ,201000 גוש

שייעודו לשטח הגשת תכנית מפורטת א. התכנית: מטרת
של מאושרת חלוקה ביטול ב. לחינוך. ציבור ומוסדות מבנים

מגרשים.

משטח ציבורי פתוח א. שינוי ייעוד עיקרי הוראות התכנית:
משטח דרך ייעוד שינוי ציבור לחינוך. ב. ומוסדות לשטח מבנים
שינוי ייעוד ג. לחינוך. ציבור ומוסדות מבנים מאושרת לשטח
ציבור ומוסדות מבנים לשטח רגל להולכי וציר מגורים משטח

של מגרשים. מאושרת חלוקה ביטול ד. ושצ"פ. לחינוך, חניה

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' ,12900 קצרין קצרין,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.06-6969664

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

גנ/16615 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
המעלה בניה יסוד זכויות התכנית: הגדלת שם

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

ג/7393. לתכנית שינוי גנ/16615,

המעלה; גושים יסוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12 ,11 חלקות: חלקי ,13990 גוש וחלקות:

בניה כפי קווי והקטנת בניה, אחוזי הגדלת מטרת התכנית:
לבניין קיים. למתן לגיטימציה 20 שמתואר בתשריט למגרש

קביעת ב. בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
שאר כל קומה. תוספת ד. בניה. בקווי שינוי ג. בניה. הוראות

ג/7397. לתכנית כפופים יהיו התכנית הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1801 עמ' התשס"ח, ,5773 הפרסומים  ובילקוט  28/12/2007

.05/02/2008 בתאריך
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6800077 טל' הגלילית, חצור הגליל,  אצבע ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/15608  מס'

טמרה התכנית: תכנית מיתאר שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/11881, ג/10713, ג/7667, ג/10468, לתכניות שינוי ג/15608, מס'

ג/13179. ג/12670,

(יזרעאל). טמרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,17108 בשלמות: גושים וחלקות: גושים (יזרעאל); טמרה רחוב
.2 ,1 חלקות: חלקי ,17095 גוש: .17112 ,17111 ,17110 ,17109 
,17098 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,4 ,3 במלואן: חלקות ,17096 גוש:
,17101 גוש: .4 - 2 חלקות: חלקי ,17100 גוש: .4 - 1 חלקות: חלקי

.1 חלקה: חלקי

ליישוב חדשה מיתאר  תכנית הכנת א. התכנית:  מטרת
שייעודם שטחים תוספת ידי על היישוב הרחבת הכוללת
ייעוד שינוי באמצעות ואחרים ציבוריים שטחים מגורים,
מאושרת. אב לתכנית בהתאם אלה, לייעודים חקלאית מקרקע
עריכת שינויים מאושרת, תכנית בתחום קיים הסדרת מצב ב.
ביישוב התנועה הסדרת לצורך  המאושרת  התכנית בתחום

מאושרת. אב לתכנית בהתאם ציבור, לצורכי ותוספת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,887 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  07/12/2007

.12/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6533237 טל' (מאוחד), חרוד עין  הגלבוע, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מרחב תכנון מקומי גולן

גנ/17180 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מאושרים,  מגורים 3 מגרשי העתקת התכנית: שם

מושב רמות
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/17180, מס' מפורטת תכנית מופקדת גולן

ג/14644.

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: רמות; הכלולים השטחים
.13 חלקי חלקה: ,200000 גוש

מאושרים  מגורים מגרשי  3 העתקת א. התכנית: מטרת
בגודל מגרש שינוי דיור. ב. תוספת יחידות ללא במושב רמות

מ"ר. ל–1,000 מ"ר מ–400 מגורים בייעוד מינימלי

מאזור הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ב. שינוי בגודל למגורים. פתוח פרטי ומשטח מגורים לפרטי פתוח
קביעת  ג. ל–1,000 מ"ר. מ"ר מ–400 מגורים בייעוד מינימלי מגרש
והוראות זכויות  קביעת ד. שטח. תא בכל השימושים המותרים

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' ,12900 קצרין גולן,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6969712

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי גולן

ג/16881 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
אתר נטור - יין חוות התכנית: שם

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
כפיפות ג/16881, מפורטת מס' תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

תמא/35. תממ/3/2, תמא/22, ג/12478, לתכניות

וחלקות: נטור; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.13 חלקי חלקה: ,200000 גוש:

חוות  ל–4  החקלאי השטח חלוקת א. התכנית: מטרת
הגדרת ג. לחוות. גישה דרך  החזרת ב.  תיירותיות. חקלאיות
לעיבוד מבנים חקלאיים, מבנים בעבור חווה כל בתוך תחום

פתוחים. שטחים הגדרת ד. תיירות. ומבני החקלאית התוצרת

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ודרך. פתוח לשטח מיוחדות הנחיות עם חקלאית לקרקע
קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ב.
בינוי, עיצוב הנחיות בניינים, גובה בניה, מרווחי הוראות בניה,
השטח לפיתוח הוראות קביעת ד. דרכים. התוויית אדריכלי,
תקשורת, ניקוז, ביוב, דרכים,  כגון: ושירותים,  תשתיות כולל
קביעת ו. וההתניות לביצוע. השלבים ה. קביעת וכו'. גז חשמל,

נופי. וטיפול סביבתיות הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3354 עמ' התשס"ח, ,5822 הפרסומים  ובילקוט  15/05/2008

.23/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.
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המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13661  מס'

מסחה החדשה - בנימין שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/10155. ג/4748, ג/במ/48, לתכניות שינוי ג/13661, מס'

שכונת תבור.  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,17037 גוש: וחלקות: גושים החדשה;  מסחה בנימין,
חלקי ,17213 גוש: .128 ,123 ,122 ,20 ,19  -  15 ,10 ,9 חלקות:

.211 ,44 חלקות: חלקי ,17214 גוש: .131 ,127 חלקות:

מגורים, לשכונת מפורטת תכנית עריכת התכנית: מטרת
היישוב. צפון של כולל מתכנון כחלק

חקלאית קרקע  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ציבור, מבני נלווים, דרכים, מגורים, שימושים  אזור להרחבת
לכל המותרות התכליות קביעת .2 ושצ"פ. ספורט שטחי
צפיפות, מרווחי קביעת בניה, קביעת הוראות .3 קרקע. ייעוד
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .4 בניינים. גובה  בניה,
במתחם בעלים בהסכמת  וחלוקה,  לאיחוד  מתחם  קביעת .5
והנחיות בניה מגבלות זכויות, קביעת .6 כך. לשם שהוגדר

ופיתוח. לבינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1073 עמ' התשס"ח, ,5753 הפרסומים  ובילקוט  23/11/2007

.26/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6772333 טל' תבור, כפר המזרחי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/16909 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הנדסיים, למיתקנים מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם

ירכא
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16909, מס' מפורטת תכנית מופקדת המרכז הגליל

ג/5000. לתכנית

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: ירכא; הכלולים השטחים
.7 במלואה: חלקה ,18886 גוש

שאיבה. מים ותחנת בריכת התכנית: הקמת מטרת

חקלאית של קרקע ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
הבניה. וזכויות הבינוי הוראות קביעת ב. הנדסיים. למיתקנים

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

למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-9912621

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/17368 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קדרים עמוד, נחל קידוחי בריכת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לפי אישור ג/17368, מס' מפורטת מופקדת תכנית העליון הגליל

תמא/35. תממ/9/2,

נחל קידוחי בריכת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 חלקי חלקה: ,15526 גוש וחלקות: גושים עמוד;

המיתקנים וכל חדשה מים בריכת הקמת התכנית: מטרת
בכלל. המפעל לתפעולה בפרט ושל הנחוצים

מקרקע הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מוצעת. ודרך  הנדסיים למיתקנים המיועדת לקרקע חקלאית 
והמיתקנים חדשה מים בריכת להקמת בניה הנחיות מתן ב.
חדשה מים בריכת להקמת בניה  הנחיות  מתן ג. האחרים.
הקפדה תוך נופי לפיתוח הנחיות מתן ד. האחרים. והמיתקנים

הקיים. הנופי המרקם על

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.12100

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

המזרחי והגליל התחתון הגליל מקומיים תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13274  מס'

נוג'ידאת תכנית מיתאר בועיינה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
מק/גמ/210/9034, מק/גמ/241/6493, לתכניות שינוי ג/13274, מס'
ג/11111, ג/8893, ג/9034, ג/3154, ג/6255, ג/6185, ג/10695, ג/10680,
ג/12135, ג/12054, ג/11886, ג/1409, ג/6493, ג/2507, ג/8790, ג/9901,
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גמ/מק/266/6493, גמ/מק/249/6493, ג/13015, ג/12652, ג/12278,
גמ/מק/307/6493. גמ/מק/283/6493, גמ/מק/281/9034,

בתכנית ומקומם: בועיינה-נוג'יידאת; הכלולים השטחים
,17545 ,17543 ,17537 ,17536 בשלמותם: גושים וחלקות: גושים
,17540 גוש: .51 ,5 חלקות: חלקי ,17539 גוש: .17553 ,17546
,1 חלקות: חלקי ,112  -  84 ,82  -  65 ,3 ,2 במלואן:  חלקות
,108 ,105  -  88 במלואן: חלקות ,17541 גוש: .64  -  50 ,34  -  4
,87 - 80 ,78 ,48 - 45 ,41 ,40 ,36 ,21 ,19 ,17 - 13 חלקות: חלקי
חלקות: חלקי ,159 - 141 במלואן: חלקות ,17542 גוש: .107 ,106
חלקות ,17544 גוש: .162 - 160 ,140 - 137 ,107 - 105 ,53 - 49
,45 - 42 ,30 ,26 חלקות: חלקי ,57 ,54 - 46 ,41 - 31 ,27 במלואן:
,21 ,19 ,14 ,13 ,11 - 1 במלואן: חלקות ,17547 גוש: .59 ,58 ,55 
,18  -  16 ,12 חלקות: חלקי ,63  -  61 ,58 ,57 ,53 ,52 ,24 ,23
במלואן: חלקות ,17548 גוש: .64 ,60 ,59 ,56  -  54 ,50 ,22 ,20 
,1 במלואה: חלקה ,17549 גוש: .15 ,14 ,3 חלקות: חלקי ,5 ,2 ,1
,105 ,17 במלואן: חלקות ,17551 גוש: .6 ,5 ,3 ,2 חלקות:  חלקי
,104 ,97 ,62 ,29 - 24 ,21 ,18 ,16 ,15 חלקות: חלקי ,116 - 110
,71 ,58 ,56 ,52 חלקות: חלקי ,19364 גוש: .118 ,117 ,109 - 106 
,19394 גוש: .84 ,81  -  71 חלקות: חלקי ,19372 גוש: .77  -  74

.69 חלקה: חלקי

 2020 לשנת יעד מעודכנת מיתאר תכנית מטרת התכנית:
אשר ליישוב האב לתכנית בהתאם -נוג'ידאת, בועיינה ליישוב
מגמות מגדירה התכנית המחוזית. הוועדה ידי על אומצה
מפורט. לתכנון ומבננים לפיתוח מתחמים מציעה פיתוח,
תחומי ומסגרת  מפורטות  תכניות להכנת הנחיות  בתכנית 
מרבי בינוי היקף בעתיד. התכנית מבוססת על פיתוח גמישות

(15,150 נפש) לשנת 2020. יח"ד 3,030 של

למערך הדרכים ראשי א. הצעה עיקרי הוראות התכנית:
בניה שטחי פריסת עדכון ב. אפשריים. תוואים - ביישוב
פרוגרמה לפי היישוב הרחבת בתחום ציבור ולצורכי למגורים
בניה  לשטח חקלאית מקרקע ייעוד שינוי לתכנית):  1 (נספח
אזורים איתור ג. פיתוח מסחרי ותיירותי. כולל שונים, בייעודים
עלמין. לבית תחבורה, למרכז ספורט, לפיתוח חיים, בעלי למשקי
לפיתוח מתחמים הצעת ה. בניה. ומגבלות זכויות קביעת ד.

איחוד וחלוקה. הכוללות מפורטות ומבננים לתכניות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2180 עמ' התשס"ה, ,5384 הפרסומים  ובילקוט  15/04/2005

.29/03/2005 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
ולמשרדי ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון
תבור, כפר  המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6772333 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/16731 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
784 סמוך לכביש ,6 נטופה קידוח התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
,9 שינוי ,2 תממ 11/3/ב, תמא לתכניות כפיפות ג/16731,

תמא/35. תמא/22, תמא/8, ג/10863, ג/1239,

 6 נטופה קידוח  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,17649 גוש וחלקות: גושים ;784 לכביש סמוך חינתון ותחנת

,13 ,10 ,9 חלקות: חלקי ,17655 גוש: .10 ,4 ,2 חלקות:  חלקי
.20 ,18 - 15

כשטח משטח המוגדר הקרקע ייעוד התכנית: שינוי מטרת
הסדרת ודרך, הנדסיים למיתקנים המיועד לשטח חקלאי
המיתקנים שאר קידוח וכל מיתקן קיימת, הקמת שאיבה תחנת

הנלווים.

המותרים השימושים קביעת א.  התכנית: הוראות עיקרי
בניה הוראות קביעת ב. הנדסיים. למיתקנים המיועד בשטח
ומתן הוראות קביעת ג. הנדסיים. למיתקנים המיועד בשטח
 784 מס' דרך של בניין קו שינוי ד. סביבתי. לפיתוח הנחיות

לדרך. מ' מ' למיתקנים הנדסיים, ול–20 ל–24 מ' מ–80

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4208 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  11/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6520038 טל' ,18120 ולבניה יזרעאלים, עפולה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/15849 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
תוואי בתוך מגורים למבנה לגיטימציה התכנית: שם

סכנין דרך הדרך, הצרת ידי על ,67 מס' דרך
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
גנ/ מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,15849
,4124 עמ' התשס"ו, ,5550 הפרסומים ובילקוט  ,25/06/2006

ג/668. ג/9169, לתכניות שינוי ,09/07/2006 בתאריך

וחלקות: סח'נין; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.77 ,67 ,66 חלקות: חלקי ,19316 גוש:

ושינוי קיים, בניין מעל מדרך חלק ביטול התכנית: מטרת
בתשריט. למסומן בהתאם בניין קווי

קיים.  בניין 67 מעל מס' מדרך ביטול חלק התכנית: א. עיקרי
דרך הרחבת ג. בתשריט.  למסומן בהתאם בניין קווי  שינוי ב.

קיימת.

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 עילית נצרת  הממשלה,  קרית דרך הצפון, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16346

לשטח ציבור למבנה ייעוד משטח שינוי התכנית: שם
ישי רמת ומשרדים, מסחר

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

ג/8156. לתכנית שינוי גנ/16346, מס' מפורטת
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גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,97 חלקות: חלקי ,109 במלואה: חלקה ,11181 גוש וחלקות:

.103

ציבורי לבניין מאתר קרקע ייעוד  שינוי התכנית: מטרת
ומשרדים. מסחר של לייעוד פרטית בבעלות

לבניין קרקע מאתר א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
בניה, זכויות  קביעת  תוך ומשרדים מסחר לייעוד של ציבורי 

מ'. ל–11 מ' מ–10 הרחבת דרך ב. ומרווחים. הוראות בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2013 עמ' התשס"ח, ,5777 הפרסומים  ובילקוט  27/01/2008

.20/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17354 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ריינה בניה, ובזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/7351. לתכנית שינוי גנ/17354,

וחלקות: גושים ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.44 חלקי חלקה: ,17514 גוש

בניה. ובזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

קווי שינוי  בניה, אחוזי הגדלת התכנית: הוראות עיקרי 
ותכסית. קומות מספר בניין,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4209 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  27/06/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16786 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
והקטנת קרקע, כיסוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם

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

ג/685. לתכנית שינוי גנ/16786,

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.134 חלקי חלקה: ,104 במלואה: חלקה ,19575 גוש: וחלקות:

ל–134%. מ–72% בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: מטרת
קומות הגדלת מס' ג. ל–52%. קרקע מ–36% כיסוי  ב. הגדלת
קדמי בניין קו קווי בניין: 1. הקטנת ל–3 קומות. ד. קומות מ–2

בניין קו ל–2 מ'. 3. מ' מ–3 ימני - צדדי קו בניין ל–0 מ'. 2. מ' מ–3
מ'. ל–0 מ' מ–3 צדדי שמאלי -

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1345 עמ' התשס"ח, ,5759 הפרסומים  ובילקוט  21/12/2007

.08/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16889 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מגורים, לאזור ממסחר ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/685. לתכנית שינוי גנ/16889,

גושים ג'ן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.163 ,8 ,7 חלקות: חלקי ,19506 גוש וחלקות:

וקביעת א', למגורים ממסחר ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ממסחר ייעוד  שינוי ב. א'.  מגורים לאזור  ושימושים הוראות 

מ'. ל–1 מ' מ–3 אחורי קו בניין ג. הקטנת א'. למגורים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3650 עמ' התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  23/05/2008

.26/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/16546  מס'

בנחלות מגורים שטח הגדלת התכנית:  שם
כלנית מושב דונם, ל–2.5

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/15393, ג/12564, ג/8671, ג/7103, לתכניות שינוי ג/16546, מס'
תמא/24, תמא/35, תממ/9/2, תמא/11/3/ב, לתמא/13, כפיפות

תמא/34/ב/4.

כלנית. מושב ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים

.3 ,2 חלקות: חלקי ,15604 גוש: וחלקות: גושים כלנית;  רח'
,4 חלקות: חלקי ,39 ,36 ,35 ,32 ,31 במלואן: חלקות ,15605 גוש:
חלקות: חלקי ,15606 גוש: .50 ,46 - 40 ,38 ,37 ,34 ,33 ,30 - 27

.2 חלקי חלקה: ,15610 גוש: .17 ,14

לצורכי  דונם ל–2.5  הנחלה ראש התכנית: הרחבת  מטרת
הגבלת חיים, בעלי לגידול שטח ריכוז למגרשים, חלוקה פל"ח,
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מבני באזור בניה זכויות למגורים ומתן סמוך חקלאית בניה נפח
ל–40 מ'  מ' מ–80 807 אזורית של דרך בניין בהקלה בקו המשק,

ושצ"פ. משק מבני תעסוקה ומלונאות, מגורים א', למגורים

מבני מאזור קרקע יעוד שינוי (1 התכנית: הוראות עיקרי
שינוי (2 ושצ"פ. מגורים א' למגורים, ונופש שפ"פ, ספורט משק,
המגורים שטח בתוך הקיימים למבנים וזכויות גובה בניין, קווי
שלא למטרות נוספים שימושים הסדרה והתרת (3 שהם. כפי
לצורכי מהנחלה  כחלק המגורים אזור בתחום חקלאיות 
קרקע  תכסית שינוי ותכליות, בניה זכויות 4) קביעת תעסוקה.
יח"ד מס' הקטנת (5 מ"ר.   100 במקום  מ"ר ל–180  א'  במגורים
ליחידת הורים (30 מ"ר),  ל–89 יח"ד. 6) תוספת שטח יח"ד מ–90
מ–240  תכסית ושינוי מ"ר, ל120 מ"ר מ–30 שירות שטחי תוספת

פל"ח). שימושי (כולל מ"ר ל–875 מ"ר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4792 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים  ובילקוט  22.08.2008

.17/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

יוסף ברון  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

169/102/02/5  מס'
לון נאות בשכונת 1058 במגרש מגורים התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שינוי ,169/102/02/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/מק/2012. ,81/102/02/5 לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;3 אורלנד יעקב רח' לון. נאות בשכונת נמצא התכנית
התכנית: גבולות ;Y573.050 קואורדינטה ,X176.830 קואורדינטה
,38357 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן

.31 חלקי חלקה: ,15 במלואה: חלקה

 1058 מס' במגרש  בניה שטחי הגדלת התכנית: מטרת 
הנחיות בזכויות, שינויים ידי על ביתך), (בנה א' מגורים באזור

בניה. והגבלות

למטרות בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
(בנה  א' מגורים לאזור המיועד  1058 מס' במגרש עיקריות
מ–45%  לון נאות שכונת ,3 אורלנד יעקב ברחוב ונמצא  ביתך)
מנוצלות לא שירות למטרות  בניה זכויות  העברת ב. ל–53%.
שינוי לקרקע למתחת לקרקע לצורך הגדלת מרתף, ללא ממעל

צדדי בניין ג. שינוי קווי שירות המותר במגרש. שטח כל בסך
מרבית. תכסית הגדלת ד. בשטח. הקיים למבנה בהתאם ואחורי

הגג. בעיצוב שינוי ה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
97/115/03/5  מס'

ט' שכונה ,16 יריחו ברחוב מגורים מבנה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,97/115/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.37/115/03/5 ,10/115/03/5 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

יריחו רח'  שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
;Y178.850 קואורדינטה ,X572.551 קואורדינטה ט';  שכונה ,16
וחלקות: רצוף; גושים כחול בקו בתשריט התכנית: כמסומן  גבולות

.164 חלקי חלקה: ,111 במלואה: חלקה ,38115 גוש

במגרש וקווי בניין בניה בזכויות התכנית: שינויים מטרת
יריחו 16. 86 ברח' מס' מגורים

המרביים בניה היקפי  הגדלת .1 התכנית: הוראות עיקרי
קרקע מרבית. קביעת תכסית .2 שירות. עיקרי ושטח שטח של
תנאים קביעת .4 והצללה. סככה בעבור בניין קווי קביעת .3
בניה תוספות בניה בעבור חומרי קביעת .5 בניה. היתר למתן

רכב. וסככת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
60/119/03/5  מס'

שבע שכונה ו', באר ,40 מס' התכנית: מגורים במגרש שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,60/119/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

36/119/03/5/א. לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ;36 אבישי רח'  ו', בשכונה נמצא  התכנית 
כמסומן התכנית: גבולות ;Y574.415 קואורדינטה ,X178.940
חלקה ,38100 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.174 חלקי חלקה: ,150 במלואה:

40 ברחוב  למגרש מס' בניה שטח הגדלת מטרת התכנית:
ו'. שכונה ,36 אבישי

למטרות בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
מ–45%  א' מגורים לאזור המיועד ,40 מס' במגרש  עיקריות
הוראות קביעת ג. שירות. למטרות בניה זכויות קביעת ב. ל–72%.

מבנה. גובה הגדלת ה. בניין. בקווי שינוי ד. אדריכלי. לעיצוב

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
33/134/03/5  מס'

,5 רח' שיזף ,112 מס' התכנית: מגורים במגרש  שם
שכ' נווה נוי

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,

לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,33/134/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.3/134/03/5 לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X180.050 קואורדינטה נוי; נווה שכונת ,5  שיזף
גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y571.225

.65 חלקי חלקה: ,24 במלואה: חלקה ,38252 גוש: וחלקות:

 112 מס' במגרש  בניה שטח  הגדלת א.  התכנית: מטרת 
ומגבלות הנחיות בזכויות, שינויים ב. א'. מגורים לאזור המיועד

בניה.

למטרה בניה זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת  ב. המגרש. ל–45% משטח מ–40% קרקע בקומת עיקרית
גג 21 מ"ר, מקלט 8 מ"ר,  10% (עליית של בהיקף שירות שטחי
תנאים להקמת  קביעת מקורה 15 מ"ר). ג. וחנייה 8 מ"ר, מחסן
ו–0.85 מ'.  מ' 0.65 ואחורי צדדיים בניין קווי קביעת ד. גג. עליית

בניה. היתרי למתן ו. קביעת תנאים פרטי. מעבר ביטול ה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
57/206/03/5  מס'

 B1129–ו ,A1129 במגרשים מגורים התכנית: שם
שבע באר מנחם, נווה שכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,57/206/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/במ/75. 5/במ/4/75, לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה מנחם; נווה שכונת ,1 פילדרמן ברח' נמצא התכנית
כמסומן התכנית: גבולות ;Y574.925 קואורדינטה ,X177.175
חלקי  ,38175 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.89 חלקי חלקה: ,16 ,15 במלואן: חלקות ,38176 גוש: .78 חלקה:
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פילדרמן 1, B1129 ברחוב במגרש שינויים התכנית: מטרת
שכונת נווה מנחם.

מרביים בניה בהיקפי  שינויים א. התכנית: הוראות  עיקרי
קיר  חד–משפחתי עם א', מגורים B1129 המיועד לאזור מס' במגרש
הגדלת תוך א' ובקומה קרקע בקומת בניה שטחי תוספת .1 משותף
מחסן הגדלת ל–212 מ"ר. 2. מ"ר מ–130 עיקרית למטרה בניה זכויות

ל–158 מ"ר.  מ"ר מ–121 קרקע תכסית הגדלת ב. מ"ר. ל–8 מ"ר  מ–6
מגרש ה. בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ד. בניין. בקווי שינויים ג.

התקפה. התכנית שינויים לפי ללא נשאר A1129

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
24/207/03/5  מס'

חדשה ו' שכונה ,B51 מס' התכנית: מגורים במגרש שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,24/207/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/2/73. 5/במ/1/73, 5/במ/73, 5/במ/3/73, לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בובר; קואורדינטה מרטין חדשה, רח' ו' נמצא בשכונה התכנית
כמסומן התכנית: גבולות ;Y575.175 קואורדינטה ,X178.175
חלקות ,38133 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.16 ,15 חלקות: חלקי ,105 ,104 במלואן:

,B51 (מגרש) מס' שטח בתא בניה שטח הגדלת מטרת התכנית:
חדשה. ו' בשכונה מגורים א', לאזור המיועד

למטרות הבניה היקפי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
א' מגורים לאזור המיועד ,B51 מס' בתא שטח (מגרש) עיקריות

ל–147 מ''ר. ב. קביעת  מ''ר מ–135 ,18 ונמצא ברחוב מרטין בובר
ועיצוב לבינוי הוראות קביעת ג. בניה. היתרי למתן תנאים

אדריכלי.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על

ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
31/211/03/5  מס'

,B676 ,A676 במגרשים מגורים התכנית:  שם
בקע נחל בשכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,31/211/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/במ/64. 5/במ/4/63, לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,X178.600 קואורדינטה ;38 ,36 חובב משה רח' בקע, נחל
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y570.110 קואורדינטה
,6 ,2 במלואן: חלקות ,38306 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.44 ,43 חלקות: חלקי

משה 38, חובב A676 ברחוב במגרש שינויים התכנית: מטרת
בקע. נחל שכונת

מרביים בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
עם  א', חד–משפחתי לאזור מגורים A676 המיועד מס' במגרש
עיקריות  למטרות מתוכם: ל–223 מ''ר מ''ר מ–151 משותף קיר
מ''ר  ל–23  מ''ר מ–21 שירות למטרות מ''ר. ל–200 מ''ר מ–130
רכב 15 מ"ר). ב. שינוי  סככת ל–8 מ"ר, מ–6 מחסן גודל (שינוי
תנאים קביעת ג. אליו. ביחס בניין קווי וקביעת מחסן, מיקום

סטנדרטי. בינוי שינוי ד. בניה. היתרי למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית  בהתנגדויות נוהל (סדרי  והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7/215/03/5  מס'

 237/1 מס' מגורים במגרש התכנית: מבנה שם
ד' שכונת רמות ,20 מודעי יצחק ברחוב

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,7/215/03/5 מס' מפורטת שבע מופקדת תכנית באר ולבניה

5/מק/2093. 5/במ/185, לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ;20 מודעי יצחק רח' רמות, בשכונת  המגרש
כמסומן התכנית: גבולות ;Y574.925 קואורדינטה ,X181.800

בהסדר. 38392 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

במגרש בניה שינויים בזכויות ובמגבלות התכנית: מטרת
.237/1

מרביים בניה  היקפי הגדלת  .1 התכנית: הוראות עיקרי
שטח הגדלת ל–194 מ''ר. 2. מ–180 שטח למטרה עיקרית בעבור
קביעת .3 מ''ר.  ל–130  מ"ר מ–60 מרתף בעבור שירות למטרת

היתרי בניה. תנאים למתן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), חוקר וסדרי סמכויות

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
3/220/03/5  מס'

נווה שכונת ,373 מס' התכנית: מגורים במגרש שם
- פלח 7 זאב

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,3/220/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/מק/2404. לתכנית כפיפות 5/במ/198, לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;63 חוחית רח' ,7 פלח - זאב  נווה בשכונת נמצא התכנית 
התכנית: גבולות ;Y570.810 קואורדינטה ,X177.375 קואורדינטה
,38266 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן

.155 חלקי חלקה: ,109 במלואה: חלקה

ברחוב   373 מס' מגורים  במגרש שינויים התכנית: מטרת 
.7 פלח זאב, נווה שכונת ,63 חוחית

למטרות בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
ביתך)  (בנה א' מגורים לאזור 373 המיועד מס' במגרש עיקריות
מ"ר  מ–185  מרבית תכסית הגדלת ב. מ''ר. ל–240 מ''ר מ–200

לבריכה. בניין קווי קביעת ג. מ"ר. ל–220

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
שבע,  2, באר בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
107/107/03/5  מס'

שבע באר ,25 חי תל רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.15/107/03/5 ,8/107/03/5 לתכניות שינוי ,107/107/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,25 חי  תל ברח'  2 מס' במגרש נמצא  התכנית שטח  חי.  תל
;Y573.340 קואורדינטה ,X179.755 קואורדינטה א'; בשכונה
וחלקות: רצוף; גושים כחול בקו בתשריט התכנית: כמסומן  גבולות

.41 - 39 ,19 חלקות: חלקי ,18 במלואה: חלקה ,38261 גוש

,2 מגורים מס' במגרש בניה זכויות שינוי מטרת התכנית:
א'. בשכונה ,4 דירה

בניה היקפי  הגדלת א. התכנית:  הוראות עיקרי 
א3  מגורים לאזור המיועד 2 מס' במגרש עיקריות למטרות
א'  בקומה  4 מס' לדירה א', שכונה ,25 חי תל ברחוב  ונמצא
הקרקע  מעל קומה  הוספת ב.  מ''ר).  150 (או  ל–22%  מ–12.5%
זכויות  קביעת ג. דופלקס). דירת 4 (הקמת מס' ) לדירה ב' (קומה
קיימת. בניה לפי בניין בקווי שינוי ד. שירות. למטרות  בניה
בניה. היתרי תנאים למתן קביעת ו. בניין למחסן. קו קביעת ה.
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3548 עמ' התשס"ח, ,5822 הפרסומים  ובילקוט  07/08/2008

.23/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר

האמורים  שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה רשאי מעוניין
לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
12/184/03/5  מס'

שבע באר ,19 רח' הר רמון ,24 מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

184/03/5/א. ,184/03/5 לתכניות שינוי ,12/184/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רחוב שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
;19 הר רמון רמות, רח' בשכונת שטח התכנית נמצא .24 רמון הר
גבולות התכנית: ;Y576.050 קואורדינטה ,X182.125 קואורדינטה
חלקי בהסדר. וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן

לתכנית 184/03/5. 24 בהתאם מגרש: .38337 גוש:

בתא בניה  ובמגבלות בהנחיות שינויים התכנית: מטרת 
רמות. שכונת 24 ברח' הר רמון 19, מס' (מגרש) שטח

של בהיקף בניה זכויות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
שירות 28.5%. עיקריות: 40%, למטרות למטרות  68.5%, מתוכם
קומת להפיכת פיתוח הוראות קביעת ג. שירות. שטחי קביעת ב.
בפועל. לפי הבניה הקיימת בניין ד. שינוי קווי למרתף.  קרקע

למצללה. קווי בניין קביעת ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4794 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים  ובילקוט  04/09/2008

.17/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
שהמשרדים האמורים בימים ובשעות בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
28/192/03/5  מס'

שבע באר זאב, נווה ,41 פרץ י.ל. רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

5/במ/130. שינוי לתכנית ,28/192/03/5 מס' מפורטת

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
כמסומן בתשריט התכנית: גבולות זאב; שכונת נווה ,41 י.ל. פרץ
במלואן: חלקות ,38138 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

.42 ,41

 100 מגרש מס' בתת בניה זכויות תוספת א. מטרת התכנית:
הנחיות קביעת בקו בניין. ג. ב. שינוי וקומה א'. קרקע בקומת

בניה. היתר תנאים למתן קביעת אדריכלי. ד. לעיצוב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,92 עמ' התשס"ט, ,5857 הפרסומים  ובילקוט  28/09/2008

.12/10/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

נתיבות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
161/102/03/22  מס'

46א, במגרש בניה בזכויות שינוי התכנית:  שם
נתיבות 97א, הרב איפרגן רח'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,161/102/03/22 מס' מפורטת תכנית מופקדת נתיבות

66/102/03/22/א. לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

97א איפרגן רח' נתיבות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: גבולות  ;Y592.350 קואורדינטה ,X160.800 קואורדינטה
,39580 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן

.61 חלקי חלקה: ,11 במלואה: חלקה

בפועל, קיים למצב  מגרש גודל התאמת התכנית:  מטרת
מרתף/מסד. וקומת זכויות בניה בניין, הוספת בקווי שינויים

לפי מגרש גודל התאמת א.  התכנית:  הוראות עיקרי
קיימת. לבניה בהתאם בניין קווי שינוי ב. בפועל. הקיים  השטח

מרתף/מסד. קומת תוספת וזכויות בניה. ד. הנחיות תוספת ג.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
נתיבות ,4 ירושלים רח' נתיבות, ולבניה לתכנון המקומית

.08-9938735 טל' ,80200



3007 19.3.2009 התשס"ט, באדר כ"ג ,5932 הפרסומים ילקוט

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

מלאכי תכנון מקומי קרית מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
85/102/02/18 מס'  מפורטת

41 ברחוב  במגרש בניה זכויות הגדלת התכנית: שם
מלאכי קרית ,8 גרונר דב

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת מלאכי קרית
18/מק/2009, ,9/102/02/18 לתכניות שינוי ,85/102/02/18 מס'

.26/102/02/18

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

מלאכי. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
;Y626,050 קואורדינטה ,X175,625 קואורדינטה ;8 דב גרונר רח'
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית: גבולות 

.41 במלואה: חלקה ,2409 גוש: וחלקות:

הבניין קו ושינוי הבניה, זכויות הגדלת התכנית: מטרת
41 ברחוב דב גרונר 8. במגרש הקדמי

קדמי הבניין  מקו  חלק שינוי  א. התכנית:  הוראות   עיקרי 
מתוכם  מ"ר ל–405  המרביים הבניה שטחי קביעת ב. מ'.  ל–4
ל–2 מקומות  חניה קירוי ג. עיקריים. שטחים המהווים מ"ר 290
התכליות קביעת  ה. אדריכלי. לעיצוב הנחיות ד.  חניה.

התכנית. שלבי ביצוע ו. קביעת והשימושים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
קרית ,1 ז'בוטינסקי רח' מלאכי, קרית ולבניה לתכנון המקומית

.08-8608704 טל' ,70900 מלאכי

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
10/354/03/17 מס'

א', התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים שם
רהט ,26 שכונה

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מופקדת רהט ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום
 4/354/03/17 לתכניות שינוי ,10/354/03/17 מס' מפורטת תכנית

.354/03/17 ,15/223/02/17 17/מק/2155, ,(4/40/13 (תרש"צ

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

;26 שכונה רהט.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גבולות התכנית: ;Y588.575 קואורדינטה ,X177.125 קואורדינטה
,100226 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
חלקי ,100499 גוש: .34 חלקי חלקה: ,100489 גוש: .1 חלקה: חלקי

.41 חלקה:

להסדיר כדי א' מגורים לאזור מגרש הקמת התכנית: מטרת
לאזור משצ"פ חלק שינוי ייעוד על ידי בשטח, הקיים המצב את

.26 בשכונה אחת יח"ד הכולל א' מגורים

משצ"פ חלק ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ב. פיתוח שצ"פ מס' 194). שטח (תא א' מגורים 700 לאזור מס'
ג. קביעת המגורים. עם הקמת מגרש בבד בד ז' שיפותח מס'
ל–70% מתוכם 60% המהווים  במגרש המרביים הבניה שטחי
קביעת ה. והשימושים. התכליות קביעת ד. עיקריים. שטחים

התכנית. ביצוע שלבי קביעת ו. בניה. היתרי למתן תנאים

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-9914874 טל' רהט, לתכנון ולבניה רהט, המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
8/389/03/17  מס'

רהט ,21 ,10 מגרשים ,2 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ,8/389/03/17 מס' מפורטת תכנית מופקדת רהט

17/מק/2155. לתכנית כפיפות ,389/03/17 ,15/223/02/17

התכנית. תחום בכל הבעלים בהסכמת וחלוקה: איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

;2 שכונה רהט.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
;Y589.625 קואורדינטה ,X177.250 קואורדינטה ;21 ,10 מגרשים
,55 חלקה:  מוסדר, (חצוי)  100667 גוש וחלקות:  גושים
חלקי  רשום,  100225/1 גוש: .32 חלקה:  מוסדר,  100667 גוש:
,100225 גוש: .2 חלקה:  חלקי  רשום,   100225/5 גוש: .2 חלקה:

רצוף. כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות בהסדר.

א' מגורים לאזור משצ"פ חלק ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ברהט. בשכונה 2 21 הקיימים ,10 מס' למגרשים שטח כתוספת

משצ"פ ייעוד חלק  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד ב. א'. מגורים לאזור
המרביים ל–88% מתוכם 60% המהווים  בניה שטחי ג. קביעת
השימושים  ה. קביעת במגרש. 8 יח"ד קביעת ד. עיקריים. שטחים
בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ו. והמגבלות.  המותרים
שלבי קביעת ח. אדריכלי. ועיצוב לבינוי הנחיות קביעת ז.

התכנית. ביצוע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-9914874 טל' רהט, לתכנון ולבניה רהט, המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ושמעונים שדרות מקומיים תכנון מרחבי

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
33/303/02/7  מס'

שדרות ה', מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומיות הוועדות ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס' מפורטת תכנית מופקדת ושמעונים שדרות ולבניה  לתכנון

ולתכניות  תיקוניה, 101/02/21 על שינוי לתכנית ,33/303/02/7
.303/02/7 ,241/03/7

בעלים. וחלוקה בהסכמת וחלוקה: איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

בשדרות ה' מתחם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כמסומן התכנית: גבולות הנגב;  שער  אזורית מועצה בתחום
חלקי ,1879 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
חלקי ,1881 גוש: .33 ,29 במלואן: חלקות ,1880 גוש: .20 חלקה:
,7 - 5 חלקות: חלקי ,8 במלואה: חלקה ,2828 גוש: .60  חלקה:
חלקי ,2486 גוש: .162 ,4 - 2 במלואן: חלקות ,2487 גוש: .29 ,10 ,9

.108 ,3, 2 חלקות:

שדרות, לפיתוח בניה הוראות  מתן  א. התכנית: מטרת
קרקע. ייעודי קביעת ג. חדשות. דרכים קביעת ב. ה'. מתחם

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
טל' שדרות, הנשיא, כיכר שדרות, ולבניה לתכנון  המקומית
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,08-6892745

.08-6899696 טל' שמעונים,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
27/117/03/8  מס'

טוביה באר במושב ו–901 711 ,119 מגרשים התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
,23/117/03/8 ,17/117/03/8 ,117/03/8 לתכניות שינוי ,27/117/03/8

תמא/35. תממ/14/4, לתכניות כפיפות

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

טוביה. באר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קואורדינטה ,X174.500 קואורדינטה ;901 ,711 ,119  מגרשים
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y627.100
חלקי ,48 במלואה: חלקה ,325 גוש: מוסדר:  וחלקות: גושים 
מגרשים לתכנית 117/03/8. 119 בהתאם מגרש: ;47 ,13 חלקות:

לתכנית 17/117/03/8. 901 בהתאם ,711

.117 דרך לאורך  לניקוז שטח הקצאת  א. התכנית:  מטרת 
רדיוס התאמת ג. .117 דרך בצדי הסעה לתחנת אזור הקצאת ב.
מ'). 11) 117 דרך לרוחב הנכון של 117 לדרך 121)  הסיבוב (מדרך

וחניה  פתוח פרטי שטח חשבון על  119 מס' מגרש הגדלת ד.
בעבר. שהופקעו שטחים על כפיצוי ציבורית,
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מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
.(413 ,412 מס' (ת''ש לשצ''פ (119 מס' (מגרש עזר  ומשקי
לדרך (119 מס' (מגרש ייעוד מאזור מגורים ומשקי עזר שינוי ב.
(מגרש פרטי פתוח משטח שינוי ייעוד ג. .(101 מס' (ת''ש  מוצעת
ייעוד משטח ד. שינוי  .(104 מס' (ת"ש מוצעת לדרך (711 מס'
שינוי ה. .(410 מס' (ת"ש עזר למשק (711 (מגרש מס' פרטי פתוח
.(410 מס' (ת"ש עזר למשק (901 מס' (מגרש ציבורית מחנייה  ייעוד
(משק   410 במגרש בניה ומגבלות הנחיות זכויות, קביעת ו.

עזר).

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4024 עמ' התשס"ח, ,5833 הפרסומים  ובילקוט  18/07/2008

.21/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8503404 טל' טוביה, באר טוביה, באר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
10/382/03/7  מס'

בניין קווי ושינוי זכויות בניה הגדלת התכנית: שם
חורה ,3 שכונה ,18 מס' במגרש

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,10/382/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.6/177/02/7 ,382/03/7 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

מגרש חורה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X194.075 קואורדינטה ;3 בשכונה   18  מס'
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y578.150

.18 במלואה: חלקה ,100442 גושים וחלקות: גוש:

בניין קווי ושינוי בניה,  זכויות הגדלת  התכנית: מטרת
יח"ד. הכוללת 5 18 בשכונה 3 בחורה מס' במגרש

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
ל–930 מ''ר, מתוכם 672  (18 מס' (מגרש א' מגורים לאזור במגרש
במגרש.  5 יח"ד כל סך קביעת .2 עיקריים. שטחים המהווים מ''ר
הנחיות וקביעת  המותרים, השימושים התכליות, קביעת  .3
בניה. היתרי למתן התנאים קביעת .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי
ביצוע שלבי קביעת .6 הסופיים למגרש. הבניין קביעת קווי .5

התכנית.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
524/03/7  מס'

שלום בשגב ד', שכונה ,100 מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ,524/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

7/במ/19/א.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שלום. שגב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קואורדינטה ,X184.650 קואורדינטה  ד';  בשכונה  100  מגרש

רצוף;  כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו Y566.925; גבולות
.9 חלקי חלקה: ,39772 גוש וחלקות: גושים

הבניין בקווי ושינוי בניה, זכויות הגדלת התכנית: מטרת
יח"ד. 4 הכולל ד' בשגב שלום בשכונה ,100 במגרש

המרביים הבניה שטחי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
שטחים  המהווים  70% מתוכם  מ"ר,  66  + ל–88%  במגרש
הבניין קווי קביעת ג. והשימושים. התכליות קביעת עיקריים.ב.
כלליות בניה והנחיות היתרי למתן קביעת התנאים ד. במגרש.
קביעת ו. אדריכלי. ועיצוב לבינוי הנחיות קביעת ה. לתשתיות.

התכנית. ביצוע שלבי

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות

שמעונים מקומי תכנון מרחב

530/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חורה צפונית, בריכת מים התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
לתכנית  שינוי ,530/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

.6/177/02/7
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

צפונית חורה. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X195.250 קואורדינטה חורה; ,10  לשכונה

רצוף;  כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו Y579.300; גבולות
.18 חלקי חלקה: ,100011 גוש וחלקות: גושים

בריכת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
חורה. היישוב בצפון גישה ודרך מים,

המותרים השימושים הגדרת א.  התכנית: הוראות עיקרי
גישה דרך והתוויית פתוח ציבורי שטח הנדסי, מיתקן בשטח
הנדסי למיתקן המרביים הבניה  שטחי  קביעת ב.  למיתקן.
עיקריים. שטחים מהווים מ"ר 2,000 מתוכם  מ"ר ל–2,200 
ביצוע שלבי קביעת ד. בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ג.

התכנית.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
16/311/03/7  מס'

בנגב ערערה ,62 מגרש 2א, שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.3/310/02/7 ,10/311/03/7 לתכניות שינוי ,16/311/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

.שכונה בנגב ערערה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- מזרח מערב קואורדינאטה ;62 מס' בית ,204 רחוב  2א.
גבולות ;X203/825 - צפון דרום קואורדינאטה ,Y563/900
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן  התכנית:
 10/310/03/7 מגרשים: .100084 בחלקיות: גושים בהסדר.

.62 לתכנית בהתאם

א' מגורים באזור הבניה אחוזי הגדלת התכנית:  מטרת
במגרש. הבניין ושינוי קווי המגרש משטח ל–100%

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
מ''ר   930 מתוכם  מ''ר ל–1,000  א' מגורים  לאזורי  במגרש 
והשימושים. התכליות קביעת .2 עיקריים. שטחים  המהווים

התנאים קביעת  .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .3
ביצוע התכנית. קביעת שלבי .5 בניה. היתרי למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4625 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים  ובילקוט  22/08/2008

.04/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
5/320/03/7  מס'

כסייפה ,26 מגרש ,30 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.1/320/03/7 ,2/248/02/7 לתכניות שינוי ,5/320/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

,30 כסייפה. שכונה ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית
קואורדינטה ,Y573/250 - מזרח קואורדינטה מערב ;26 מגרש
חלק מלחתה, ,12 גוש וחלקות: גושים ;X208/300 - צפון דרום
רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;14 מחלקה

לתכנית 1/320/03/7. 26 בהתאם מגרש:

א' מגורים באזור הבניה אחוזי הגדלת התכנית:  מטרת
המגרש. משטח ל–100%

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
המהווים  ל–1,018 מ''ר, מתוכם 843 מ''ר במגרש לאזור מגורים א'
התכליות קביעת במגרש. 3. 5 יח"ד קביעת .2 עיקריים. שטחים
קביעת .5 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .4 והשימושים.

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .6 היתרי בניה. התנאים למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4215 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  18/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי 08-6263791וכן טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
300/03/6  מס'

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

תמא/35. תממ/14/4, תמא/22, לתכניות כפיפות ,300/03/6

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד
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להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

במזרח מירשם.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
למושב דרומית ,358 מתוכנן ראשי לכביש  מערבית  לכיש,
 X קואורדינטה לכיש; אזורית מועצה שיפוט באזור שקף,
מזרח)  (מערב   Y קואורדינטה ,599.576-597.472 צפון)  (דרום
כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית:  גבולות ;193.750-192.034

.11 ,4 ,1 חלקות: חלקי ,3124 גוש וחלקות: גושים רצוף;

חדש קהילתי  יישוב ופיתוח  הקמה  התכנית:  מטרת 
יח"ד. ל–305

חקלאית. קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרים  השימושים קביעת ב.
.3 בניה. מרווחי קביעת .2 צפיפות. קביעת .1 בניה: הוראות 
קביעת .5 ועיצוב. בינוי  הנחיות  .4 הבניינים. גובה   קביעת
דרכים, כולל לתשתיות ושירותים, כגון: לפיתוח השטח הוראות
והתניות השלבים קביעת .6 וכו'. גז חשמל, תקשורת, ניקוז, ביוב,

סביבתיות. הנחיות קביעת .7 לביצוע.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3826 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  29/06/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
                                                          אבי הלר

הוועדה ראש יושב מקום                                         ממלא
הדרום מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

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

שלמה31.10.1978סבינר מריים2526 חיים סבינר

יהודה8738 בנימין13.8.2008גרינבום גרינבוים
יוסף

בלהה8746 בנימין20.4.2004גרינבוים גרינבוים
יוסף

מידד משה6348
אהרון

שמואל18.1.2009 מידד

ראיסה0168 לודמילה21.12.2006שמיליוב נסימוב

ויויאן20.1.2009ניסן מרסל1714 ניסן

אהרן1609 יצחק4.2.2008וינברג וינברג
מתתיהו

איליה4497 רימה13.3.2002שקולניק שקולניק

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ציציאשוילי8873
יוסף

שרה11.3.2006 ציציאשוילי

נעמה3691 זכריה30.9.2007טייבי טובי

זכריה25.11.1982טייבי אברהם3683 טובי

זלושינסקי0080
אברהם

שלמה23.11.2008 זלושינסקי

מרדכי4697 משלי יסכה23.2.1997פרל

נעמי3242 משלי יסכה25.6.2005פרל

אליהו1387 עיני לונה22.11.2004עיני

גיטה2420 פלדמן דבורה14.8.2008קסירר

מרדכי3036 שולמית22.10.2003זהיב זהיב

אוסנת7179 פנחס16.8.2007ברו ברו

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'

הראשי ביטון, המזכיר                                                משה

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

לאה0215 אסתר1.1.2008גרינבאום פישמן

הירש7249 אסתר26.1.1995גרינבאום פישמן

שלמה8562 טרזה4.6.1992אזנקוט איזנקוט

מתתיהו8921 שרעבי גאולה30.1.2009שרעבי

רחלה1940 חיים3.1.2008דאואן דאואן

אתי3330 אפרים24.11.2008כרמי כרמי

ליאה2524 טדי20.9.2008מרקוביץ מרקוביץ

צפורה9593 שרה2.1.2009רוזנבך אלטמן

חיים6618 אסתר16.8.2008רוזנטל רוזנטל
אדגה

יפת28.8.2008דמתי מרים0801 פארי

קומפיאנסקי7255
אברהם

זהבה17.1.2008 קומפיאנסקי

ניסים9084 רחל17.9.2008גרון גרון

טרפה6018 רונית25.2.2005סולומון סולומון
אלטאש

עליזה4048 אברהם5.1.2009אהרן אהרן

מסורי7802 ניסנבוים
חגית

יצחק22.8.2008 ניסנבוים
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אהובה3620 מנור רבקה29.12.2008ניר

טניה6340 מיכאל19.2.2008בליאבסקי בליאבסקי

זינאידה4891 ולדימיר8.2.2009קופליק קופליק

פאטשוילי2865
מיכאל

זינה24.8.2003 באזוב

צפורה0198 שימימלאך מלאך
שמואל

(26 בפברואר 2009) התשס"ט באדר ב'

הראשי המזכיר ישראל כ"ץ, יהושע                              

תקוה בפתח 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

אברהמוביץ0760
סרנה אוה

גרינר אילנה16.10.2008

רצ'יק2905 שמאי11.11.2008יוסופוב יוסופוב

חנום7713 מאיר1.3.1998אליהו אליהו

מאיר5083 זהבה3.1.2009ממן ממן

קלרה7135 שושנה19.11.2008הלפרן נוסבוים
שרה

רחל4.9.2008מוסקל אהובה6357 הירש

תיתה9229 מלכה24.1.2009רוזנברג מלי פסח

אסתר31.1.2001ספר מזל1073 צפר

יעל4384 מוריה אחרק יואל22.12.2008אחרק

מינרבה5746 דוד4.1.2009הרמן הרמן

ברטה4365 אברהמי יחזקאל4.2.2009אברהמי

לוי7878 רות11.1.2009ברגל ברגל

אירינה1636 ריטה28.1.2009גירזל גירזל

אלמקיס אלינור11.2.2009שרעבי בצלאל5482
(1 במרץ 2009) התשס"ט באדר ה'

הראשי                                           משה הלוי, המזכיר

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גיל23.1.2009ואדעי שמואל3364 פורת

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יעיש2363 עמרם30.1.2009אדחוח אדחוח

יעקב8630 דבורה6.5.1988סימון גורן

יוסף6579 ראובן10.9.2008מרקוביץ מרקוביץ

(24 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ל'

הראשי גרנביץ, המזכיר                                               חנוך

בטבריה 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

דרור טובי13.2.2009דרור שאול1317

אליהו15.1.2004סרור מלכה4007 סרור

שבתאי6139 אליהו1.8.2007סרור סרור

מוראד0910 פראג' עליזה21.1.2009פראג

(26 בפברואר 2009) התשס"ט באדר ב'

הראשי                                        שלמה דידי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בתיה8522 רימה16.1.2009שוסטק שוסטק

חיה3083 מריאנה19.9.2000גינזבורג שור

פולינה3242 אירינה3.11.2004זוסמן טיוטושקין

גריגורי7718 מרק26.6.2008פוייס פוייס

יצחק6390 שרביט זוהרה12.1.2009שרביט

גפרט לאון21.8.2008גפרט דורה9038

ביניאשוילי0992
אסתר

דוד8.10.2008 ביניאשוילי

פרחה1487 ירון10.9.2007לוי אריה לוי

רפאל0330 ירון24.3.2008לוי אריה לוי

מיכאל8209 לב14.4.2003מינץ מינץ

אלכסנדר0176 יעקב2.1.2009אופמן אופמן

אליהו5512 מרדכי16.1.2009לוי לוי

גוליאן5364 אוזן
חי יהודה

אוזן מריה קלוד24.9.2008
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ירושה7581 יוסף31.12.2008נגאונקר נגאוקר

(2 במרץ 2009) התשס"ט באדר ו'

הראשי                                       ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ליזה2429 ביטון משה אהרון25.1.2007ביטון

רחל6092 אלכסנדר2.7.1999יסין יסין

רימנדה1090 מאמו אסתר14.1.2009פרץ

סטאקל3810 בית
סלימה

אלמוג אליהו11.2.2009

מרה–ליג'ישאל2306
תקבץ

מנטגבוש26.11.2008 זנבה

אופטובסקי3900
הרמן

מלכה28.10.2000 אופטובסקי

רמי3853 יפית28.1.2009ראובני ראובני

בן1612 אלאשבילי
ציון

מנשה12.9.2008 אלאשבילי

שמואל5089 אורלי14.4.2003חזאי אפלוביץ
יהודית

יצחק7045 ליזה6.10.2002פילניץ פילניץ

איזיק15.1.2000אשורוב גאורגי4909 אשורוב

(19 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט כ"ה

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

טטיאנה6682 ס"טקזקוב טבת דודט' קזקוב

(1 במרץ 2009) התשס"ט באדר ה'

הראשי                                        יצחק דהאן, המזכיר

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פונטוני0541 עזרא וירה14.9.1998עזרא

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח

הראשי                                         צבי מוראד, המזכיר

המשפט בית ידי על חברות לפירוק בקשה

בירושלים המחוזי המשפט בבית

6034/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, אופטימלי שירות  חברת  פירוק  ובעניין
ירושלים. ,3 הישיבה רח' ,51-367059-6

ע"יב"כ עו"ד אילן קמינצקי, ת"ז302516158, גלשמש, והמבקש:
.02-6240580 פקס' ,02-6253156 טל' ירושלים, ,1 שמאי רח'

לבית  בקשה 8.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.10.30 בשעה ,30.3.2009

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
.12.00 בשעה ,23.3.2009 הנ"ל ביום לפי המען שתגיע לידיו

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

עו"ד קמינצקי, אילן  
המבקש כוח בא

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

בע"מ 1998 זלצר י.פ.
(51-264433-7 (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' המפרק, אצל ,15.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
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המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ,33211 חיפה ,76 הרצל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גולדברג, אבי

ריאו קלאסיק בע"מ
(51-198781-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרדו של ,12.00 בשעה ,26.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,9 אחד העם רח' יורם אסלמן,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

עו"ד רוזביץ, לרינה

החברה כוח באת

בע"מ טיים רייל אופנת
(51-224352-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרדו של ,12.00 27.4.2009, בשעה ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,9 אחד העם רח' יורם אסלמן,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

עו"ד רוזביץ, לרינה    

החברה כוח      באת

מו"פ בע"מ מתקדמות נבות טכנולוגיות
(51-282704-9 (ח"פ

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

לפקודת 323(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
נושי של אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרד   ,17.00 בשעה ,16.4.2009 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה 

סביון. ,1 השיקמה ברח'

הכללית באסיפה שיתקבלו בהחלטות דיון היום: סדר על
סדר ועל ,12.00 בשעה ,16.4.2009 ביום שתתכנס החברה, של
החברה, הצגת דוח של מרצון פירוק בדבר יומה קבלת החלטה
החברה, עסקי מפרק ומינוי החברה, עסקי מצב על הדירקטוריון

לפקודה. 325(א) בהתאם להוראת סעיף

דירקטור מידן, בני

בע"מ יהלומים פרוינד את קורנפלד
(51-110215-4 (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
המפרק, של במשרדו ,12.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,1 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חיים ניר,

בע"מ וביוב מים פרויקטים ניהול - מאיר בן
(51-346119-4 (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
לשם ,30065 יגור בקיבוץ ,12.00 בשעה ,27.4.2009 תתכנס ביום
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, שירן לוי,

ציפי מוסרי בע"מ
(51-346796-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת מוסרי, ציפי

בע"מ גסטרואנטרולוג - רטן יעקב פרופסור

(51-349256-1 (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 ,22.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק רטן, יעקב פרופ' את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.

תביעותיהם בצירוף את להגיש מוזמנים נושי החברה כל
למשרד רו"ח  זו, הודעה פרסום 14 ימים מיום במשך הוכחות

אביב. תל ,4 סמולנסקין רח' רוסק, שמואל
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רטן, יעקב פרופ'

בע"מ נכסים - רטן יעקב פרופסור

(51-371228-1 (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 ,22.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק רטן, יעקב פרופ' את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.

תביעותיהם בצירוף את להגיש מוזמנים נושי החברה כל
למשרד רו"ח  זו, הודעה פרסום 14 ימים מיום במשך הוכחות

אביב. תל ,4 סמולנסקין רח' רוסק, שמואל

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

מפרק רטן, יעקב פרופ'

יישומים בע"מ דינמיקה גדיש גז
(51-213035-2 (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
אריה עו"ד במשרדי ,10.00 בשעה ,24.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם יקנעם, ,2 רח' התמר דרכים, זטלר, קניון
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, זטלר, אריה

בע"מ (1988) יהלומי מ.ל.
(51-127109-0 (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
מפרק במשרדי ,10.00 בשעה ,26.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם גבעתיים, 53 (קומה 10), החברה, רח' דרך השלום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אריאלי, אריה

בע"מ פרומוארנה
(51-404578-0 (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
בן ארדינסט, אצל ,10.00 בשעה ,27.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
ברקוביץ רח' ,(13 (קומה המוזאון ממגדל דין, עורכי ושות', נתן
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק זק, יצחק

אדגו דלק בע"מ
(51-228474-6 (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
רח' המפרק, במשרד ,12.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,37 רמב"ם
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, טל-אור, ברק

בע"מ 4 בדצמבר 2000
(51-304217-6 (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
א.ל.י.ט חברת  במשרדי  ,14.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס 
לשם תל–אביב-יפו, ,13 סלוניקי קהילת רח' בע"מ, השקעות
הפירוק כיצד התנהל המראה המפרקים, סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

טיברלירן טיבר אחי

מפרקים

ושיווק בע"מ הנדסה טכנולוגיה י.א. טים
(51-136983-7 (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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דוד עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' רח' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מלניק, דוד

בע"מ (1996) השקעות נויק
(51-211789-6 (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
דוד עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' רח' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אהרוני, אלדד

בע"מ הובלות ושירותי מנוף שחר-בר
(51-234631-3 (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
דוד עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' רח' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק בר, שרגא

בע"מ ופיתוח עפר לעבודות בולוס ס.ע.ד.
(51-256578-9 (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
החברה במשרדי ,9.00 בשעה ,1.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת בולוס, לשם סעד מר בביתו של טורעאן, בכפר
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, ילון, שבח

צדיק שין נון בע"מ
(51-154317-5 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם רמת השרון, ,10 הנשר החברה, רח' של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק נגאל, צבי

בע"מ קליפס מיס
(51-355643-1 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם גת, קרית ,22 גבעון מבוא רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שוקרון, מוריץ

בע"מ מעוף ש.א.ג.
(51-310828-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, של במשרדו ,14.00 בשעה ,3.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,56478 יהוד ,5/3 בגין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרוס, צבי

בע"מ בליידבר
(51-381401-2 (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
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המפרק, של במשרדו ,14.00 בשעה ,5.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,56478 יהוד ,5/3 בגין  רח' 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרוס, צבי

בע"מ שושן - אלימלך גראס למון
(51-376800-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,22 ברח' הכרמל ,12.00 בשעה ,3.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם מונד,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, שניידר, אלי

הפקות בע"מ א.א. אשר
(51-322335-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' כהן, מרלן אצל ,10.00 בשעה ,5.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם שבע, באר ,5 ברוור אברהם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת מרלן כהן,

בע"מ אשדוד א.י.ה
(51-369808-4 (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
,2 עיניים מאור ברח' ,17.00 בשעה ,15.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד של המפרקת, המראה דוח סופי הגשת לשם יפו,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, נאילה, דיק

ימקו תעשיות בע"מ
(51-083463-3 (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

אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,7.5.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, מנדלסון, יגאל

בע"מ תעשיות קובים
(51-051389-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,7.5.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, מנדלסון, יגאל

צאיג הדפסות בע"מ
(51-093043-1 (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
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,7.5.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מירי צאיגשאול צאיג

מפרקים

בע"מ השקעות דולברג
(51-284708-8 (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
המפרקים, בדירת ,14.00 בשעה ,14.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם ,81511 יבנה ,7 שנף רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

אמיל דולברגשמואל חנה

מפרקים
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בע"מ מבנים ושיקום איטום מינור
(51-359748-4 (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
החברה, ב"כ במשרדי ,13.00 בשעה ,10.6.2009 ביום תתכנס 
קומה סלע, בניין ,14 הירש ברוך רח' מור-מוסלי, יובל עו"ד
כיצד המראה  המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ברק, בני  ,3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

עו"ד מור-מוסלי, יובל

החברה כוח בא

ישראל בע"מ מנטה קפיאטל
(51-388879-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברזלי ושות', במשרד רו"ח ,12.00 בשעה ,8.5.2009 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,19 הרטום רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת רביד, ברזלי דפנה

אינסטרומנטישן בע"מ זוסל ביולוג'יקלס
(51-187073-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
כץ, עו"ד נתן במשרדו של ,12.00 בשעה ,6.5.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ,03-5284090 תל אביב, טל' ,34 הנביאים רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת זהר, צפורה

ניהול ושירותי שמאות לכלכלה, מכון ברזלי גלעד
בע"מ

(51-255771-1 (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' רו"ח, ושות' ברזלי אצל ,12.00 בשעה ,8.5.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,19 הרטום

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

מפרק ברזלי, גלעד

בע"מ (2005) הזהב קניון חברת
(51-370477-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דרך במשרדי החברה, רח' ,10.00 בשעה ,26.4.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,48 בגין מנחם
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גינדי, משה

בע"מ דינה שופ בוק
(51-313246-4 (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
כפר ,102 ברח' ויצמן ,16.00 בשעה ,3.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם סבא,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, גל-אור, משה

בע"מ קרדיט נשיונל
(51-110944-9 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ריזמן, יעקב

בע"מ הנדסה ה.ז.ח
(51-295647-5 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
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הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פירסטנברג, דניאל

בע"מ האוז קומרס
(51-072345-5 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ריזמן, יעקב

בע"מ (1993) גז שיווק אחים בר
(51-181450-1 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק חיים, בר

בע"מ אזרחית להנדסה חברה ראובן מקס
(51-090375-0 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק מקס, ראובן

אורי סופר בע"מ
(51-396572-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס בדבר הודעה

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

חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק סופר, אורי

בע"מ אימפלנטס ד.ש.פ.
(51-243252-7 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שמשון שטרן,

בע"מ דניים איכות מוצרי "מרמייד"
(51-210945-5 (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
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק יהודה ברגר,

בע"מ אינטרנשיונל ו.י.ס.או
(51-188935-4 (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
הצנחנים המפרק, רח' אצל ,12.30 בשעה ,30.4.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גבעתיים, ,29
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק ויסוצקי, שלמה

בע"מ דיימנשנס מדיקל
(51-314375-0 (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



19.3.2009 התשס"ט, באדר כ"ג ,5932 הפרסומים ילקוט 3020

חיים רח' החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,3.5.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, פתח ,14 כהן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, דורון נור,

בע"מ 1 ייעודית קפיטל אמפא
(51-379270-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,4.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם הרצליה, ,1 ספיר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

עו"ד, מפרקת אלוני, נינה

בע"מ לקבלנות חברה מ.ח.מ.א.
(51-344153-5 (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
המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,21.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
(קומת יוניטרייד בניין ,1 עוה"ד עדי אורן-פריאנטי, רח' הרצל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם לאומי), לבנק צמוד קרקע
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת אורן-פריאנטי, עדי

בע"מ יפה אחוזת
(51-009394-1 (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
אורי עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,26.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
רמת גן, לשם הגשת ,1 התאומים בניין ,33 ז'בוטינסקי רח' אסא,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אורי אסא,

בע"מ אדם כח שרותי פאואר מאי
(51-263117-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

הרצליה, ,55 סוקולוב ברח' ,12.00 בשעה ,5.5.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אובוז, רון

ישגז בע"מ
(51-372171-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פלד, גיל עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,96 אלון יגאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, פלד, גיל

בע"מ הפקות דפוס יעד
(51-309216-3 (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
עזורי- עו"ד במשרד ,11.00 בשעה ,14.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
טל' גן, רמת ,11 (בית סילבר), קומה סילבר אבא הלל קינן, רח'
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,03-5757288
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אלבנק, אייל

בע"מ החזקות וינבלט
(51-193490-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של המפרק, במשרדו ,17.00 בשעה ,3.5.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,3 קומה ,154 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שרם, עופר

בע"מ (2007) השקעות שיר-קם
(51-403493-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרק מינוי מרצון, פירוק הודעה על

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמנהלי לאחר ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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פי  על פירעון  יכולת תצהיר   18.2.2009 ביום הגישו  החברה 
על  ויתרו החברים שכל ולאחר  החברות לפקודת  321 סעיף
התקבלה  מראש, ימים  21 של מוקדמת הודעה  לקבל  זכותם
הורמן, מרח' משה ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,17 ההסתדרות

,17.7.2009 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה של סופית  אסיפה 
פתח תקוה. נוה עוז, ,13 ברח' אשכול ,18.00 בשעה

פעילות המפרק את הסוקר וחשבון דין הצגת סדר היום: על
החברה. וחיסול מינויו מיום

מפרק רו"ח, הורמן, משה

בע"מ ריידנט ג.
(51-410080-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

באסיפה כי לפקודה, (2)319 פי סעיף על הודעה ניתנת בזה
החברה קיבלה ,4.3.2009 שהתקיימה ביום המניין, מן כללית שלא

מרצון. מיוחדת, בדבר פירוקה החלטה

דירקטור גזית, עוזי

בע"מ 450 גוש 6043 חלקה
(51-032022-9 (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
,6 שמעוני דוד ברח' ,10.00 בשעה ,1.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,76248 רחובות
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק וינר, בני

בע"מ וניהול יעוץ שירותי ש.י.נ.
(51-070036-2 (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
ושות' שרוני-שפלר אצל ,10.30 בשעה ,19.4.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,35 חשבון, רח' ז'בוטינסקי רואי
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, שפלר, ארז

בע"מ (1993) חן אל-אור
(51-184321-1 (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

החברה, מפרק במשרדי ,10.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,46 למרחב רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק דונרשטיין, שמואל

בע"מ 1993 קרנות ניהול להבה
(51-179277-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,19.4.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, זליכוב, אריאל

יוסי אהרון בע"מ

(51-095537-0 (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 ,1.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שד' מלניק, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,2 קומה ,57 רוטשילד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מלניק, דוד

בע"מ גלידה תוצרת ושיווק לייצור חברה בוניסימה,

(51-137641-0 (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 ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,053537965 גרף, ת"ז את חנן ולמנות החברה מרצון לפרק את
למפרק ,03-9336226 טל' מגשימים, מושב ,2 הכלנית מרח'

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 גרף, חנן
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בניה בע"מ גזית שחף

(51-373914-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עמי, שאול אל עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,78595 אשקלון ,10 העברי הגדוד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שאול אל עמי,

בע"מ טריידינג אנרג'י בוליט

(51-381763-5 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רסיס, צאלה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,4 ויצמן

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, רסיס, צאלה

- מומלץ  הלשכה לעידוד המסחר ושירות נאות
בע"מ לציבור

(51-392388-8 (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 ,22.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רו"ח ממשרד נחום, רמי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 סמולנסקין רח' רוסק, שמואל

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק נחום, רמי

בע"מ מערכות פרוסרב

(51-248906-3 (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 ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,055352371 חי, ת"ז את יורם ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. השרון, למפרק הוד ,12/2 הטווס 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 חי, יורם

לרום ריסוסים בע"מ

(51-241708-0 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,57886525 לרום, ת"ז אהרון מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק תבור, מכפר

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 אהרון לרום,

רכב בע"מ עמית שרותי

(51-102589-2 (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 ,5.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברוש, פאולה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת שבע, באר ,28 רגר שד'

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, פאולה ברוש,
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ביבי א.

(51-136885-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,055055461 ביבי, ת"ז אמיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

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

.46725 פיתוח הרצליה ,16 החברה, רח' שנקר הודעה זו, למען

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

מפרק ביבי, אמיר

סורס שירותי הדרכה וייעוץ בע"מ

(51-299837-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד מיכאל שטרנגר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,11 לוי משה

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, שטרנגר, מיכאל

גוטרמן דוד

(51-266775-9 (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 ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז גוטרמן, דוד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,050899749

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

.46725 פיתוח הרצליה ,16 החברה, רח' שנקר הודעה זו, למען

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

מפרק גוטרמן, דוד

צרויה דוד
(51-275374-0 (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 ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,069561801 צרויה, ת"ז דוד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

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

.46725 פיתוח הרצליה ,16 החברה, רח' שנקר הודעה זו, למען

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

מפרק צרויה, דוד

בע"מ מדיקל מור

MOR MEDICAL LTD
(51-150659-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חורי, אביבה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,52960 רמת אפעל ,12 רימון

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, אביבה חורי,

בע"מ פארמגון
(51-323427-8 (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 ,22.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שוגול ממשרד ניר ארליך, עו"ד את מרצון ולמנות החברה את לפרק
גן, רמת ,14 סילבר אבא הלל רח' עוז, בית ושות', ארליך, קרנר קצף

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ארליך, ניר
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בע"מ ארא

(51-046497-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,26.2.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,309917011 ת"ז שיף, יונתן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את
ירושלים, ,2319 ת"ד ,16 קומה המגדל, בניין מלחה, הטכנולוגי, מהגן

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שיף, יונתן

הון בע"מ נועה שוקי

(51-378113-8 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,117 מת"ד צחי נחמיאס, את ולמנות החברה מרצון את  לפרק

החברה. למפרק ,73188 שילת מרכז, ד"נ

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק נחמיאס, צחי

בע"מ לייזר ישראג'ם

(51-123181-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מעלה מרח' טל, רו"ח עוזי את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52383 גן רמת ,11 השחר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, טל, עוזי

בע"מ מיחזור תעשית גולדניר

(51-337300-1 (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 ,25.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,10 מרח' היצירה בהרב, שלמה ולמנות את מרצון את החברה  לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,2533 ת"ד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק בהרב, שלמה

בע"מ סחר י.א. אורדן

(51-363159-8 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' רנה חדד, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק
למפרק ,09-9568840 פקס' ,09-9568830 טל' הרצליה, ,33 גוריון

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חדד, רנה

בע"מ אלקטרואשד

(51-340481-4 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' רנה חדד, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק
למפרק ,09-9568840 פקס' ,09-9568830 טל' הרצליה, ,33 גוריון

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חדד, רנה
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בע"מ השרון כיסויי

(51-393086-7 (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 ,17.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,037337250 לב, ת"ז ארז את ולמנות מרצון החברה לפרק את
למפרק ,052-3835454 טל' ,42250 נתניה ,31 ויצמן מרח'

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 ארז לב,

בע"מ ושות' חג'ג' אשר

(51-201985-2 (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 ,11.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז דהן, מירי את רו"ח ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרקת חדרה, ,21 הרצל מרח' ,055131536

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 רו"ח, מירי דהן,

בע"מ הים חיל עמותת של הכלכלית החברה

(51-355316-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בן–דב, יריב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,15 הילל אבא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בן–דב, יריב

בע"מ רקורדס אוטופיה

(51-339851-1 (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 ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
להב, משדרות לימור עו"ד ולמנות את מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרקת אילת, ,1 משרד בזק, מתחם ,21 התמרים

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, להב, לימור

בע"מ קורסים סוויל

(51-231729-8 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סוויל, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,49 הפלמ"ח

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, סוויל, דוד

בע"מ (2001) קורסים סוליסיטורס סוויל

(51-311938-8 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סוויל, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,49 הפלמ"ח

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, סוויל, דוד
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בע"מ באינטרנט ופרסום יזמות ישראנט

(51-353480-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עובדיה, חור בן ששון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין מנחם מדרך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בן חור עובדיה, ששון

\

משרד עו"ד מרסי ווינר

(51-334627-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 ברנר מרח' דיב, עאמר רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

עפולה, 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 רו"ח, עאמר דיב,

בע"מ טובה מילה בברכת

(51-410188-0 (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 ,30.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד שגיא כהן, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרק ,33265 חיפה ,53 המגינים משד'

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, שגיא כהן,

בע"מ (לוין) מסחר ושרותים לחיים

(51-291534-9 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אדלשטיין, עו"ד רוסטיסלב את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,77454 אשדוד 511א, משרד ,1 הרצל משד'

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, אדלשטיין, רוסטיסלב

בע"מ ואחזקות ליזרים בלי

(51-123132-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מעלה מרח' טל, רו"ח עוזי את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52383 גן רמת ,11 השחר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, טל, עוזי

סיסטמס בע"מ שמרה מגה

(51-203802-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' זאב, רעות בן עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק
למפרקת ,03-5240202 טל' ,61060 אביב תל ,6102 ת"ד ,13 מיכה

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, רעות בן זאב,
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בע"מ בר לאונג'

(51-309068-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,77 אחד העם ארז, מרח' תהל את ולמנות החברה מרצון  לפרק את

החברה. למפרקת אביב, תל

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת ארז, תהל

בע"מ 117 גוש 6020 חלקה

(51-025718-1 (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 ,3.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ורדי, נמרוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק אחד, פה

החברה. למפרק רובינשטיין, בית אביב, תל ,20 לינקולן 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, נמרוד ורדי,

בע"מ אחזקות בוכמן

(51-363664-7 (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 ,17.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אשל, אליעזר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אשל, אליעזר

וסוכנויות בע"מ ניסן השקעות

(51-035686-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סולומון, סימה את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרקת סבא, כפר ,6/8 הכלנית

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 סולומון, סימה

בע"מ מובסיס

(51-372177-9 (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 ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,33 רזיאל מרח' סופר, אלי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה,

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 סופר, אלי

בע"מ ביבי טבק

(51-122034-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,1.3.2009 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה 
פתח ,14 וולף הרב ביבי, מרח' עזרא את מרצון ולמנות החברה את

החברה. למפרק תקוה,

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 ביבי, עזרא
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בע"מ ועושר אושר לחיי חינוכי מרכז - "השיטה"

(51-409211-3 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אלופי מרח' סלבין, יעקב ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,27 צה"ל

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 סלבין, יעקב

בע"מ והפצה שיווק אלויק

(51-373264-4 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יוסף מרח' ג'רבי, אליהו ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,9 רוזובסקי

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 ג'רבי, אליהו

בע"מ רקורד און

(51-334134-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,25.2.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
קצף שוגול ממשרד ארליך, ניר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את
גן, רמת ,14 הלל סילבר אבא עוז", רח' ושות', "בית ארליך, קרנר

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ארליך, ניר

בע"מ וחקלאות לתעשייה חן בר

(51-154025-4 (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
פה החלטה, התקבלה ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,39 ממשק לביא, בר אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק אחד,

החברה. למפרק גיאה, מושב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

עו"ד הראל, שי

החברה כוח בא

בע"מ 10 ג'ורג' קינג פיצוציית

(51-313290-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך אבניר, עומר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,148 בגין מנחם

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אבניר, עומר

סיקוריטי בע"מ קינג אדוארד

(51-404270-4 (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 ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פרלמן, בוריס עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק מודיעין, ,29/6 הצנחנים חטיבת

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

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

מפרק עו"ד, פרלמן, בוריס

בע"מ (97) החזקות ניוטון ק.ק.

(51-249385-9 (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 ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קריזלר, יעקב את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק סביון, ,10 מרח' הדרום ,058069188 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 קריזלר, יעקב

בע"מ נעליים לייצור אלחייט

(51-212220-1 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יסוד מרח' מגדי, חיאט את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,66055 אביב תל ,38 המעלה

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 מגדי, חיאט

אמבולטוריים בע"מ סיעוד שרותי אריק וחיים,

(51-415049-9 (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 ,2.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קוניק, ארקדי את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק אזור, ,28 ז'בוטינסקי מרח' ,014771182 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 קוניק, ארקדי

בע"מ אנרג'י אוראל

(51-254376-0 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,64604739 ישראלי, ת"ז דוד מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק סבא, כפר ,10 השופטים 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 ישראלי, דוד

בע"מ ישראל רוממתי

(51-040015-3 (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 ,23.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קונפינו, גילה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את  לפרק
למפרקת השרון, רמת ,48 סוקולוב מרח' ,058407701 ת"ז

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, קונפינו, גילה

אלפא טורס בע"מ

(51-059706-5 (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 ,28.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גולדנברג, עו"ד איל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק נהריה, ,16 סילבר הלל אבא

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

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

מפרק עו"ד, גולדנברג, איל

אדום ירוק בע"מ

(51-107133-4 (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
שמנהלי לאחר ,24.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ולאחר  פירעון,  יכולת תצהיר   2.11.2008 ביום הגישו  החברה 
של מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם על ויתרו  החברים   שכל 
מרצון  החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים  21
למפרק אביב, תל ,52 ישעיהו מרח' שושני, אברהם את ולמנות
החברה מנהלי של הסמכויות כל את לו ולהקנות החברה
ומסמך שטר הסכם כל על לחתום כך ולצורך הפירוק, במהלך

כאמור. הסמכויות הפעלת או למימוש הדרושים

על למפרק המוענקות סמכויות בכל מוסמך יהיה המפרק
החברות. פקודת פי

מפרק שושני, אברהם

בע"מ ניהול ואחזקות א.פנחס

(51-325810-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,8527798 פנחס, ת"ז אברהם מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק חולון, ,27 ישעיהו 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 אברהם פנחס,

בע"מ (1979) גרוסמן אריה

(51-081951-9 (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 ,5.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
במשרד גרוסמן, ברוריה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
יהוד ,53 מוהליבר רח' קובי, ליבן מיכל עוה"ד החברה, ב"כ

החברה. למפרקת ,56208

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 גרוסמן, ברוריה

בע"מ ושירותים מסחר יזמות א. שמעון

(51-419217-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלפסי, אורטל עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,052-5496825 טל' נתניה, ,1/8 יוסף

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, אזולאי, אלפסי אורטל

בע"מ בתנועה פרסום הדרך על

(51-371790-0 (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 ,19.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,50163294 צאיג, ת"ז מרים את ולמנות מרצון החברה לפרק את
למפרקת צאיג, חיים רו"ח אצל אביב, תל ,157 אלון יגאל מרח'

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת צאיג, מרים

בע"מ רות נוה

(51-115849-5 (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 ,5.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סילבר, רפי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, דניה, רמת ,2 הצייר יוסי
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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 עו"ד, סילבר, רפי

בריאותית בע"מ לתודעה חברה ישראלית

(51-148025-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,18.2.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
מרח' ,008289928 ת"ז זהר, צפורה את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרקת אביב, תל ,73 ויצמן

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 זהר, צפורה

לקוסמטיקה בע"מ עינת חברה

(51-077238-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,18.2.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
מרח' ,008289928 ת"ז זהר, צפורה את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרקת אביב, תל ,73 ויצמן

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 זהר, צפורה

וולף גברעם בע"מ

(51-225049-9 (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 ,3.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בר–חנין, עו"ד אילן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5616279 תל אביב, טל' ,59 המסגר

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, בר–חנין, אילן

בע"מ (1996) נאמנויות נר-אל

(51-240034-2 (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 ,3.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,28 יואב מרח' אוזן, מאיר 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,

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

מפרק אוזן, מאיר

בע"מ אינטרבטש הוברון

(51-176055-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,3.3.2009 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה 
,26 זמנהוף מרח' זינגר, רונן את עו"ד  ולמנות מרצון החברה את

נתניה, 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 עו"ד, זינגר, רונן

מדיניות בע"מ למחקרי מכון פלורסהיימר

(51-114548-4 (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 ,25.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן–פורת, עמיהוד עו"ד י' את מרצון ולמנות החברה את לפרק
רח' המוזאון, מגדל ונוטריונים, דין עורכי ושות', שבלת אצל

החברה. למפרק ,64328 אביב תל ,4 ברקוביץ
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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 עו"ד, בן–פורת, עמיהוד י'

בע"מ 2005 השקעות קריזלר

(51-370353-8 (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 ,5.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קריזלר, יעקב את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק סביון, ,10 מרח' הדרום ,058069188 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 קריזלר, יעקב

חיתום בע"מ ק.ק. ניוטון

(51-249516-9 (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 ,5.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
קריזלר, יעקב את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק סביון, ,10 מרח' הדרום ,058069188 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 קריזלר, יעקב

בע"מ לבנין טכני שיווק א.מ.א.ב.

(51-192885-5 (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 ,1.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אוחנה, ברוך את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה

החברה. למפרק ,063231443 ת"ז

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו.

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

מפרק אוחנה, ברוך

נפש והשקות בע"מ - קראוס
(51-184636-2 (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 ,1.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6769111 קראוס, ת"ז לאה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,1 כץ מרח'

מפרקת קראוס,                               לאה

נטקס בע"מ

(51-235034-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים ויתרו לאחר שכל ,3.3.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
החלטה  התקבלה מראש, ימים  21 של הודעה לקבל זכותם על
,22 מרח' ריבלין לבנפלד, ברי את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ירושלים,

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 לבנפלד, ברי

בע"מ תוכנה (ישראל) וריטאס

(51-310799-5 (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
החברים שכל לאחר ,3.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החלטה  התקבלה מראש, של21 ימים הודעה זכותם לקבל על ויתרו
,22 מרח' ריבלין לבנפלד, ברי את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ירושלים,

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 לבנפלד, ברי

שוקה-טניס בע"מ
(51-250733-6 (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
דניאל רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,23.4.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,11 קומה המגדל, בניין ,3 פריש
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, שטינפלד, קרן

שקדי החזקות בע"מ
(51-293645-1 (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
רוטנשטרייך- אצל ,10.00 בשעה ,26.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,64078 אביב תל ,25 גיצלטר, רח' אבן גבירול
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שקדי, מיכה

שירה ייעוץ רווחה בע"מ
(51-243945-6 (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
ושות' שרוני-שפלר אצל ,11.30 בשעה ,19.4.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,35 חשבון, רח' ז'בוטינסקי רואי
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, שפלר, ארז

בע"מ קוסמטיקה מוצרי - אורגדי
(51-233508-4 (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

קומה ,216 יפו ברח' ,12.00 בשעה ,20.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,2
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, עזריאל, משה

גדפז בע"מ
(51-209192-7 (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
קומה ,216 יפו ברח' ,10.00 בשעה ,20.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,2
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, עזריאל, משה

בע"מ סקאוט אי.די.אם.
(51-391510-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם הגשת הוד השרון, ,7 שמיר ברח' ,19.4.2009 תתכנס ביום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק לוי, ניר

מדיק לייטק בע"מ
(51-170861-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,26.4.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, זיו

אדום ירוק בע"מ
(51-107133-4 (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
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המפרק, במשרדי ,17.00 בשעה ,27.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,12 חרוצים יד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שושני, אברהם

פובס מערכות בע"מ
(51-176164-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יגאל רח' המפרק, במשרד ,15.00 בשעה ,30.4.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,96 אלון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, פלד, גיל

בע"מ ישראל פמסטאר
(51-321606-9 (ח"פ

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,16.4.2009 ביום תתכנס הנ"ל

אביב. תל ,4 ויצמן רח'

של החברה. מרצון פירוק סדר היום: על

עו"ד רסיס,            צאלה
באת כוח החברה   

בע"מ סבנוע

(51-018554-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הוחלט, ,5.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ליום מרצון, החברה פירוק הליכי במסגרת נושים אסיפת לזמן
הראל, שי עו"ד החברה, ב"כ במשרד ,10.00 בשעה ,20.4.2009

אביב. תל ,242 בן יהודה רח'

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

החברה. כוח בא למען זו,

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

עו"ד הראל, שי    
בא כוח החברה

בהרצליה דוד עטרת כנסת בית
(58-030077-0 (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,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,25.2.2009 ביום שהתכנסה
הרצליה, ,42 העברי מרח' הגדוד לוי, שמואל ולמנות את מרצון

העמותה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק לוי, שמואל

ירושלים שער - אילן נוה מלון

השותפות בפרטי שינויים על הודעה

(55-000422-0 (ש"מ

השותפויות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
כדלקמן: התשל"ח-1975, חדש], [נוסח

שיתופית חקלאית אגודה אילן, נוה מושב השותף הכללי .1
בהון וחלקו מוגבל לשותף יהיה ,57-002157-7 מס' בע"מ,

;26% על יעמוד השותפות

מס' מוגבלת, שותפות אינלטרוניקס, המוגבל השותף .2 
מהשותפות; יצא 55-000161-4

הצטרף ,51-121866-1 ח"פ בע"מ, (אילת) שלום מלון .3
.74% על יעמוד השותפות בהון וחלקו כללי כשותף

עו"ד בינג,                  ברק
   בא כוח השותפות

נווה שאנן בראש
(55-021590-9 (ש"מ

מרצון) (בפירוק

זכויות בשותפות על העברת הודעה

לפקודת   60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה נמסרת 
התשל"ה-1975, כי - חדש], [נוסח השותפויות

ח"פ  בע"מ, הון אחזקות  א.ה.ח.  העבירו  12.3.2009 ביום .1
ח"פ בע"מ, פרוייקטים שיווק ופניאן ,51-302951-2 
 49.5%) וזכויותיהן  חלקיהן מלוא את  ,51-304123-6
ח"פ בע"מ, לבנין חברה אלון ליובל הנ"ל בשותפות  כ"א)

;51-218772-5

לכהן ואייל הון חדלו פניאן  גורה, אייל זאב  בנאי,  יפתח .2
דויד שלמה למנהלים מונו ובמקומם השותפות כמנהלי

הירש. ויואב

מנהל הון, אייל     


