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בוחנים רשימת קביעת
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

הדין,  עורכי לשכת לחוק  40 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כדלהלן: נוספת, בוחנים רשימת קובע אני התשכ"א-11961,

השירות המשפטי: חברי שאינם עורכי דין (1)

אליגון עמיאלדני רן

בן–גל פוררעמית דוד

בסן פישמןנינה שרון

פישרעומר גדיש גדעון

ג'השאן פישרנאסר ויקטור

פלגאוהד גרין דביר

פרחיחיים הדיה טל

הלברייך גיל צבעחוה

זכאי-נוימן אלישע צידוןרחל

דניאל-יעקבסון קיסלרשרי בנימין

מאק רוביןיאיר ברוך

מיסד-כנען שפרברענת יצחק

מירון תירושאילן שגיא

נאור-אליאס גילי

השירות המשפטי: חברי עורכי דין (2)

אבן–חן סגלמאור מרים

סוקולובראילה אורן גלעד

אריאל יואב ספירשרון

בדארנה עוזיאלרנדה צחי

בורשטין-מוזס בוגדאנובאיריס פיקוס מריה

ברלינר פזמיכל אורן

ברנסון-יהודאי אפרת פינקענבל

גילאי פרימוריאל רועי

קלייןאליאנא דניאלי שרית

ימיני רובינשטייןרפאל ענבל

כהן דותן רוסואייל

כץ רינצקיהילה אורי

כתריאל-אברוך שטיינשנידלילך ענת

שיפמןקרן לוי רביד

ליברמן-קובי שמואלי-מאיירגבריאלה נגה

מטר-סקופסקי שרביטרחל מיכל

לילך תמירמירית מי–דן

זה. תתוקן לפי רשימת בוחנים2, קביעת הודעה על

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
  (3-1032 (חמ

יעקב נאמן  
                     שר המשפטים

הפסקת כהונה הודעה על
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

התשכ"ט-11969, לעבודה, הדין בית לחוק 13 לסעיף בהתאם
,63055131 ת"ז אמיר, אברהם של כהונתו הפסקת על מודיע אני
התפטרותו. בשל בנצרת, לעבודה האזורי הדין בבית ציבור כנציג

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
 (3-178 (חמ

יעקב נאמן  
__________              שר המשפטים

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 לפי

לפועל, ההוצאה לחוק 4(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לשכת למנהלי  מטה, הרשומים את ממנה אני  התשכ"ז-11967,

שמם: לצד הנקובה לפועל ההוצאה

זהות שם מס'
הוצאה לשכת

לפועל

מועלם אשקלון055681381מיכל

יוסף בן נתניה024197113טל

דהן חיפה022420459שרונה

(30 ביוני 2009). התשס"ט ח' בתמוז עד יום המינוי תוקף

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
  (3-1121 (חמ

יעקב נאמן  
__________              שר המשפטים

.42 עמ' התשס"ט, 1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;

הרבני הגדול הדין בבית בפועל לכהונה מינוי דיין
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

התשט"ו-11955, הדיינים, לחוק 9 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אב נחום פרובר, את הרב ממנה שר המשפטים, אני ובהסכמת
בפועל לכהונה בהסכמתו, אביב, בתל האזורי הרבני הדין בית
חודשים, מיום ט"ז של שישה הגדול, לתקופה בבית הדין הרבני

__________

עמ' 178. התשכ"א, ס"ח  1

עמ' התשנ"ט, ;3482 עמ' התשנ"ח, ;3531 עמ'  התשנ"ו,  י"פ   2 

עמ' התשס"ד, ;2217 עמ' התשס"ג, ;467 עמ' התשס"א, ;3298   
.336 עמ' התשס"ח, ;4029 עמ' התשס"ה, ;179   

__________
.68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח
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התש"ע (9  בחשוון כ"ב יום (10 במאי 2009) עד התשס"ט באייר
.(2009 בנובמבר

(5 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ב
(3—403 (חמ

                          שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל     

          נשיא בית הדין הרבני הגדול
מסכים. אני

                   יעקב נאמן
                  שר המשפטים

כהונתו למקום ממקום דיין העברת  הודעה על
אחר כהונה

חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

התשט"ו- הדיינים, לחוק 19 לסעיף כי בהתאם מודיע אני
מסיבות הגדול, יועבר, הרבני הדין נשיא בית ובהסכמת ,11955
הרבני הדין בבית דיין גולדברג, יוסף הרב הדיין מינהליות,
האזורי הרבני הדין בבית קבע דרך לכהן אביב, בתל האזורי

(1 במאי 2009). התשס"ט באייר ז' ביום החל בירושלים,

(23 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ט
(3—403 (חמ

  
יעקב נאמן אני מסכים.                                

המשפטים שר           שלמה משה עמאר      
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

הגדול הרבני הדין בית נשיא
__________

.329 עמ' התשס"ד, ;68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

מאגרות לפטור ועדה חבר מינוי
התשי"ז-1957 (אגרות), הדיינים תקנות לפי

(אגרות), הדיינים לתקנות 2(א) תקנה לפי  סמכותי, בתוקף 
המנויים הרבניים הדין בתי עובדי את ממנה אני התשי"ז-21957,
אגרות מתשלום מתן פטור לעניין לחברי הוועדה להלן א' בטור

ב': בטור המנויים הרבניים הדין בבתי הוועדה) - (להלן

א' ב'טור טור

אלמשעלי נפתלי הרב

קיסוס מירי

צפת

דידי שלמה הרב

עזר איילת

טבריה

מילר מנשה הרב

היקינד יצחק הרב

נפתלי ויינר

חיפה

א' ב'טור טור

הרב יהושע כ"ץ

פלפלי יגאל

שרית ואטר

נתניה

הרב רפאל כהן

ולצר אברהם

מזוז שרה

מנזלי בתיה

אביב תל

הלוי משה הרב

אפשטיין יצחק הרב

ישראל וייזר

תקוה פתח

שונים בנימין

דוקס יהודה

טויטו מיכל

הגדול

ביטון משה

מגורי שרה

אזולאי שמעון

ירושלים

גרנביץ חנוך הרב

גפנר שמואל

רוט קלמן

רחובות

הרב ניסים דרי

חמו בן יעקב

שקרצי אסתר

אשדוד

הרב אברהם פרץ

משה שמשון

מנחם עיני

אשקלון

הרב יצחק דהן

ניקול מורנו

שצמן גרגורי

באר שבע

- הרבניים הדין בבתי הוועדה חברי של קודמים מינויים
בטלים.

(30 באפריל 2009) באייר התשס"ט ו'
  (3-259 (חמ

יעקב נאמן  
                      שר המשפטים

ופקידי גבייה הגבייה על מינוי ממונה
(גבייה) המסים פקודת לפי

אני (גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
,9699386 ת"ז מוצקין,  קרית  מעיריית יאיר, בר נירה  את ממנה 
ת"ז מוצקין, מעיריית קרית עובדיה, שוש הגבייה, את על לממונה
ת"ז מוצקין, קרית מעיריית זוהר, עומר את גבייה, לפקידת ,6404971
ת"ז מוצקין, מעיריית קרית צורף, ואת מנשה גבייה לפקיד ,2434154 1 י"פ התשס"ד, עמ' 1643.

__________2 ק"ת התשי"ז, עמ' 1580.
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח עמ' 1374; ב', כרך א"י, 1 חוקי



14.5.2009 התשס"ט, באייר כ' ,5952 הפרסומים ילקוט 3848

כמשמעותם קנסות של גבייתם לעניין וזאת גבייה, לפקיד ,565747
המשפטים בית שפסק התשל"ז-21977, העונשין, לחוק 70 בסעיף

מוצקין. קרית עיריית לטובת מקומיים לעניינים

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3-18 (חמ

שטייניץ יובל  
__________                  שר האוצר

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 2.

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

אני הכנסה 1, מס ו–229 לפקודת 1 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
מנהל לעניין רשות המסים המפורטים להלן, לסגני את עובדי ממנה

האמורה: לפקודה 119א(ו) סעיף

זהות מס' השם  

028837334 צפורה יוסף

022876528 בכר אברהם

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(22 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ו
 (3-768 (חמ

בר–און רוני  
__________                  שר האוצר

.52 עמ' התשס"ח, ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

מינויים לבדיקת בוועדה ציבור אנשי מינוי
הממשלתיות, התשל"ה-1975 חוק החברות לפי

לחוק ו–60א 18ב(א)(2) סעיפים לפי סמכותנו בתוקף
אנו  החוק), - (להלן התשל"ה-11975  הממשלתיות, החברות
ויגדור, משה ואת ,51848513 ת"ז שלוס, עליזה את בזה ממנים
חבר של מינויים לבדיקת  בוועדה  לחברים ,000688804 ת"ז
אם דומה אף תפקיד הממלא בגוף חבר או רשות מועצה, חבר
בהם, כללי מנהל או של אותם גופים ראש יושב שונה, כינויו
ברשימת בחוק, אחרים שהוקמו בתאגידים ובגופים העניין, לפי

לחוק. ו–60א(ב)(3) 18ב סעיפים פי על הציבור אנשי

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(16 במרס 2009) התשס"ט באדר כ'
  (3-765 (חמ

בר–און רוני פרידמן                                          דניאל
המשפטים              שר האוצר שר                

__________

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

מינויים לבדיקת בוועדה ציבור אנשי מינוי
הממשלתיות, התשל"ה-1975 חוק החברות לפי

הממשלתיות, החברות לחוק 18ב לפי סעיף בתוקף סמכותנו
עליזה  את  בזה ממנים אנו  החוק), - (להלן  התשל"ה-11975 

לחברים ,000688804 ת"ז ויגדור, משה ואת ,51848513 ת"ז שלוס,
אנשי ברשימת בחוק, כהגדרתה מינויים לבדיקת בוועדה

לחוק. 18ב(א)(2) סעיף פי שעל הציבור

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(16 במרס 2009) התשס"ט באדר כ'
  (3-765 (חמ

בר–און רוני פרידמן                                          דניאל
המשפטים              שר האוצר שר                

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

[נוסח  הפלילי הדין סדר 222 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
חני  את מסמיך אני החוק), - (להלן משולב], התשמ"ב-11982 
יסוד לה שיש לאדם הזמנה למסור ,052718160 ת"ז סימון, בן
קנס (עבירות הפלילי סדר הדין לפי צו קנס עבירת שעבר להניח
למסור וכן בדרך), התשס"א-22001, רכב מכלי  אוויר זיהום  -
יסוד לחוק למי שיש לה 228(ב) לפי סעיף קנס הודעת תשלום
הפלילי הדין לפי צו סדר משפט עבירה של ברירת שעבר להניח
התשס"א-32001, בדרך), רכב מכלי אוויר זיהום - משפט (ברירת

הסביבה. להגנת במשרד בתפקידה משמשת היא עוד כל

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו
  (3-104 (חמ

עזרא גדעון  
__________   השר להגנת הסביבה

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 912.

3 ק"ת התשס"א, עמ' 913.

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

[נוסח  הפלילי הדין סדר 222 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את איילת  החוק), אני מסמיך משולב], התשמ"ב-11982 (להלן -
יסוד לה שיש לאדם הזמנה למסור ,031931918 ת"ז בועזסון,
קנס (עבירות הפלילי סדר הדין לפי צו קנס עבירת שעבר להניח
למסור וכן בדרך), התשס"א-22001, רכב מכלי  אוויר זיהום  -
יסוד לחוק למי שיש לה 228(ב) לפי סעיף קנס הודעת תשלום
הפלילי הדין לפי צו סדר משפט עבירה של ברירת שעבר להניח
התשס"א-32001, בדרך), רכב מכלי אוויר זיהום - משפט (ברירת

הסביבה. להגנת במשרד בתפקידה משמשת היא עוד כל

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו
  (3-104 (חמ

עזרא גדעון  
__________   השר להגנת הסביבה

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 912.

3 ק"ת התשס"א, עמ' 913.

__________

.92 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132;
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הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
הדין סדר צו קנס לפי עבירת שעבר יסוד להניח לו שיש לאדם
וכן התש"ס-22000, הניקיון),  שמירת - קנס (עבירות הפלילי 
שיש לו למי 228(ב) לחוק לפי סעיף קנס תשלום למסור הודעת
הדין סדר צו לפי ברירת משפט עבירה של שעבר להניח יסוד

הניקיון), התש"ס-32000. שמירת - משפט הפלילי (ברירת

האזרחי: מהמשמר

054629019 ת"ז אברהם, שלומי

058480849 ת"ז ואקנין, דוד

027248822 רונן גיא, ת"ז

54738315 ת"ז טייב, מרדכי

22097653 ת"ז כהן, אמנון

023957236 דרור מזרחי, ת"ז

023952229 שגיא סלונימסקי, ת"ז

051620375 עמית רדוני, ת"ז

.031968282 ת"ז עוז, רחמים

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
האזרחי. במשמר כמתנדבים

(13 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ז
  (3-104 (חמ

עזרא גדעון  
   השר להגנת הסביבה

__________
1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2 ק"ת התש"ס, עמ' 394.

3 ק"ת התש"ס, עמ' 394.

טעות תיקון
בילקוט שפורסמה בהסמכה כי הודעה, בזה נמסרת
השם שלצד הזהות במספר ,2072 עמ' התשס"ח, הפרסומים

צריך להיות "056766785".  "06567785" במקום ארז, אמיר

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו
  (3-104 (חמ

עזרא גדעון  
                     השר להגנת הסביבה

מטפחים זכויות מועצת מינוי
צמחים, התשל"ג-1973 זני של מטפחים חוק זכות לפי

זני  של מטפחים זכות 10 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטפחים זכויות מועצת ממנה אני התשל"ג-11973, צמחים,

שלהלן: בהרכב

הממשלה: נציגי

;002938678 ת"ז אייזנפלד, רבקה

;009287152 ת"ז גורן, משה

__________

.578 עמ' התש"ס, ק"ת 1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272;

;054061411 ת"ז פליישמן, משה

;067155697 ת"ז שאולקר, צפניה

זנים: ומטפחי זרעים מגדלי מחקר, מדע, אנשי מבין

;054997770 ת"ז אבני, עדי

;52132552 ת"ז אלקינד, יונתן

;054574777 ת"ז בר, משה

;017601394 מישל זכאי-סבטני, ת"ז

;004653333 ת"ז לוי, דוד

;015460835 ת"ז שכטמן, אלחנדרו

.007811847 ת"ז פרוכטר, מיכאל

המועצה. ראש יושב יהיה גורן משה

בטל. - למועצה קודם מינוי

(27 באפריל 2009) באייר התשס"ט ג'
 (3-512 (חמ

שמחון שלום  
          שר החקלאות ופיתוח הכפר

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

שירות המדינה (מינויים),  23 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לרשות היועץ המשפטי גולן, על בועז מטיל אני התשי"ט-11959,
ההגבלים על הממונה את תפקיד למלא העסקיים, ההגבלים
על הממונה מנועה שבהם והעניינים הנושאים בכל העסקיים
ניגוד למניעת הסדר לטפל לפי קן, רונית  העסקיים, ההגבלים

בעניינה. שנערך עניינים

התשס"ט כ"ט באדר מיום חודשים המינוי לשלושה תקופת
(25 במרס 2009).

(5 במרס 2009) באייר התשס"ט ט'
  (3-367 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

עמ' 86. התשי"ט, ס"ח  1

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

התשל"ג-11973  מפלגות, מימון לחוק 8 לסעיף בהתאם
סכום התרומה שינוי על הודעה בזה מתפרסמת - החוק), (להלן
המחירים במדד  השינוי עקב מועמדים לרשימת או  לסיעה
סכום (1 במרס 2009) התשס"ט לאמור: החל בא' באדר לצרכן,

שקלים חדשים. 2,100 הוא לחוק 8(ג) סעיף לפי התרומה

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'
  (3-66 (חמ

ריבלין רובי ראובן  
__________        יושב ראש הכנסת

התשס"ח, י"פ ;114 עמ' התשנ"ד, ,52 עמ'  התשל"ג,  ס"ח   1 

עמ' 2356.  
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מקום ממלאי בדבר בחירת סגנים הודעה  תיקון
מקומיות רשויות ראשי וסגני

רשות וסגניו ראש (בחירת המקומיות חוק הרשויות  לפי
התשל"ה-1975 וכהונתם),

רשויות וסגני מקום סגנים, ממלאי בחירת בדבר בהודעה
עמ' התשס"ט, ,5928 הפרסומים בילקוט שפורסמה מקומיות

התשס"ט (9 במרס 2009): באדר י"ג 2822, מיום

המקומית" - הרשות "שם א', שבטור "אשדוד" לצד  (1)

אחרי המקומית", הרשות ראש מקום ממלא "סגן ג', בטור (א)
(עמרם) כנפו"; "ארמנד להיות צריך "בוריס גיטרמן"

המילים המקומית", הרשות  ראש "סגן  ד', בטור (ב)
להימחק; צריכות כנפו" (עמרם) "ארמנד

המקומית", במקום הרשות ראש מקום ממלא "סגן בטור ג', (2)

אורי  "אברהם להיות צריך אדרי" בוסקילה "אברהם  
בוסקילה".

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח
  (3-743 (חמ

בר אריה  
     המנהל הכללי של משרד הפנים

לארנונה ערר מינוי ועדת בדבר הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בטבת, ג' מיום בישיבתה הרצליה עיריית מועצת מינתה
החוק לעניין נוספות ערר ועדות (2009 בינואר   6) התשס"ט

כדלהלן: בהרכבים האמור

א': ועדה

יושב ראש; עופר שרגיל  - 

- חבר אלי שפלר

חברה - אמיתי נורית

ב': ועדה

ראש יושבת חרל"פ - רפאלה

חברה ליאורה קלטניק -

חבר - שדמי אורן

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
 (3-265 (חמ

גרמן יעל  
__________   ראש עיריית הרצליה

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-11976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
בניסן א' מיום בישיבתה טוביה, באר האזורית המועצה מינתה

האמור, החוק לעניין ערר ועדת (2009 במרס   26) התשס"ט
כמפורט להלן: חברים שלושה בהרכב של

ראש יושב - אולפן בר עידן
- חבר צבי בש

חבר. - דורון זאב
בטלה. - קודמת2  ערר ועדת

(30 באפריל 2009) באייר התשס"ט ו'
(3-265 (חמ

שור דרור  
טוביה באר האזורית המועצה ראש __________

2 י"פ התשס"ג, עמ' 1264.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
,3-10-09 מס' בישיבתה טורעאן  המקומית המועצה  מינתה
החוק לעניין ערר ועדת (16 במרס 2009) התשס"ט באדר כ' מיום

3 חברים כמפורט להלן:  של בהרכב האמור

ראש יושב קאסם עלי - סוהיל
חבר - אבו ג'בל נומירי

- חבר. זאהי חדאד
בטלה. - קודמת2 ערר ועדת

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3-265 (חמ

זהר יעקב  
המקומית טורעאן המועצה ראש  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 2931.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
ז' בשבט מיום בישיבתה ישי רמת המקומית מינתה המועצה
האמור החוק לעניין  ערר  ועדת ,(2009 בפברואר   1) התשס"ט

להלן: כמפורט חברים 3 של בהרכב

ראש סרף  -  יושבת נאוה

- חבר אבי ג'נח   

- חבר. יעקב להב

בטלה. - קודמת ערר ועדת

(26 באפריל 2009) באייר התשס"ט ב'
 (3-265 (חמ

בן אליעזר עפר  
רמת ישי המקומית המועצה ראש  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

__________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' נס/1/1 (להלן
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

.616 לשעבר ,769 ח"ח ,3637 גוש

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

(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
פת/503ב מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1903 עמ' התשמ"ח, ,3550 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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

מ"ר   1,007 של בשטח ,429 חלקה ,6388 גוש תקוה, פתח
לשב"צ.

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

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
(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

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/מק/32/1261 (להלן  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1062 עמ' התשס"א, ,4948
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5
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
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תוספת

לדרך. מ"ר 19 של בשטח ,109 ח"ח ,6389 גוש תקוה, פתח

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

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח 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
ח/מק/72 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4251 עמ' התשס"ה, ,5440
 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 ,2061 עמ' התשס"ט, ,5908

ברשומות. זו מיום פרסום הודעה חולון עיריית

תוספת

וחניה דרך שצ"פ, שב"צ, הייעוד: ;1 חלקה ,7176 גוש
ציבורית.

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

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
(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/ד237ב- מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה פורסמה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - בי/ד/352א
בזה מצהירה ,2585 עמ' התשנ"ח, ,4621 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן חולון 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  ,4642 עמ' התשס"ח, ,5847 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית חולון מיום פרסום הודעה של והמוחלט

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

עמ' 32. ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

ודרך קיימת דרך הייעוד: ;251 בשלמות חלקה ,7162 גוש
מוצעת.

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

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
(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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
אישורה פורסמה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - חפ/948א
בזה מצהירה ,2812 עמ' התשנ"ד, ,4204 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן חיפה 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  ,2562 עמ' התשס"ט, ,5923 הפרסומים

ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית חיפה של והמוחלט

תוספת

- 10755 גוש

חלקות במ"רחלקי חלקה שטח

221,081

341,049

351,019

361,055

371,045

411,030

421,038

סיווג:  הפקעה: 5,157 מ"ר; שטח 7,317 מ"ר; המגרש: שטח
מ"ר). 2,024 המגרש (יתרת אתר אב"צ

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

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'
(3-4 (חמ

יהב יונה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



3853 14.5.2009 התשס"ט, באייר כ' ,5952 הפרסומים ילקוט

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 חכ/35/ד מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,959 עמ' התשנ"ט, ,4706
19 לפקודת  בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן הכרמל ולבניה חוף
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5845, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
האזורית המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4549 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום הכרמל חוף

תוספת

דונם;   2,897 להפקעה: שטח ;18 ,15 ,10 ח"ח ,11947 גוש
ציבור. לצורכי הייעוד:

מופקד על פיה, שנערך ההפקעות התכנית ותשריט העתק
רשאי מעוניין וכל  כרמל), עין  קיבוץ  (ליד הוועדה  במשרדי

העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(23 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ז
(3-4 (חמ

סלע כרמל
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף 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
רצ/22/1 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1791 עמ' התשמ"ט, ,3625
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן לציון ראשון 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 ,4544 עמ' התשנ"ד, ,4236

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום לציון ראשון עיריית

תוספת

בשלמות. 137 ,136 חלקות ,4246 גוש

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

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
(3-4 (חמ

דב צור
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
ממ/3087 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,13 עמ' התשנ"ח, ,4574
19 לפקודת  בהתאם לסעיף (להלן - הוועדה), אפק ולבניה מצפה
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5791, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
גבעת עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2620 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום שמואל

תוספת

חלקי חלקהגוש
השטח

הייעודבדונמים

דרך6392142.103

פתוח1.287 ציבורי שטח

דרך151.023

פתוח0.564 ציבורי שטח

דרך160.786

פתוח0.436 ציבורי שטח

דרך170.767

פתוח0.428 ציבורי שטח

דרך191.476

פתוח0.806 ציבורי שטח

דרך201.120

פתוח0.621 ציבורי שטח

דרך223.409

פתוח1.537 ציבורי שטח

(בשלמות) דרך234.243

דרך250.750

דרך6369190.670

פתוח0.914 ציבורי שטח

דרך201.380

דרך1920.052

פתוח0.352 ציבורי שטח
מצפה המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין מעוניין רשאי תקוה, וכל פתח ,9 גליס בן–ציון רח' אפק,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(23 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ט
(3-4 (חמ

גיא קב ונקי
המקומית הוועדה ראש יושב

אפק מצפה 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
(להלן משמ/61(גז) לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1824 עמ' התשמ"ט, ,3627
לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן לוד  עמק 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 ,2353 עמ' התשס"ט, ,5915

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום לוד עמק עיריית

תוספת

של כולל בשטח ,(3996 גוש  (לשעבר  22 ח"ח ,6841 גוש
ציבור. מבני שטח הייעוד: מ"ר; 1,648

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין  וכל חב"ד, בכפר לוד  עמק ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(28 באפריל 2009) באייר התשס"ט ד'
(3-4 (חמ

משה מנשה
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד לתכנון ולבניה עמק __________
.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
 - גז/21/314 (להלן לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2021 עמ' התשס"ה, ,5379
לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן לוד  עמק 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 ,2353 עמ' התשס"ט, ,5915

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום לוד עמק עיריית

תוספת

של כולל בשטח ,(17 ח"ח 37 (לשעבר 6072, ח"ח ,6797 גוש
ציבור. הייעוד: שטח לבניין מ"ר; 784

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין  וכל חב"ד, בכפר לוד  עמק ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(28 באפריל 2009) באייר התשס"ט ד'
(3-4 (חמ

משה מנשה
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד לתכנון ולבניה עמק __________
.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 משמ/53(גז) לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,164 עמ' התשמ"ח, ,3494
לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן לוד  עמק 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 ,2354 עמ' התשס"ט, ,5915

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום לוד עמק עיריית

תוספת

בשטח ,(22-16 ח"ח גוש 6462, 37 (לשעבר ח"ח ,6876 גוש
ציבורי. שטח הייעוד: מ"ר; 2,817 של כולל

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין  וכל חב"ד, בכפר לוד  עמק ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(28 באפריל 2009) באייר התשס"ט ד'
(3-4 (חמ

משה מנשה
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד לתכנון ולבניה עמק __________
.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 משמ/62(גז) לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2004 עמ' התשמ"ח, ,3553
לסעיף בהתאם  הוועדה),  - (להלן לוד  עמק 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 ,2353 עמ' התשס"ט, ,5915

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום לוד עמק עיריית

תוספת

,(159 ח"ח גוש 6264, 501 (לשעבר מגרש ,3 ח"ח ,4980 גוש
ציבור. לבנייני שטח הייעוד: מ"ר; 3,740 של בשטח

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין  וכל חב"ד, בכפר לוד  עמק ולבניה

הרגילות. העבודה בשעות

(28 באפריל 2009) באייר התשס"ט ד'
(3-4 (חמ

משה מנשה
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מק/13217".

רח' בין ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,221.240-221.325-X קואורדינטה ממילא, למדרחוב שלמה המלך
חלקות  מוסדר), 30034 (לא גוש ;631.680-631.750-Y קואורדינטה

ח"ח 79-77. 89 בשלמותן, ,88 ,71 ,70

מעבר זכות עם שטח ביטול התרת א) התכנית: מטרת
תכניות לפי ,11 מגרש  שבתחום ו–17  1 מס' בבניינים לציבור
למעבר לציבור עם זכות הנאה שטח קביעת ב) ו–2909ד; 2909ג
ו–2909ד, 2909ג תכניות לפי ,11 מגרש מס' בתחום רגלי חדש
בהתאם בינוי ופיתוח קביעת ג) לגביו; בינוי ופיתוח והוראות
בניה היתרי למתן תנאים קביעת ד) ופיתוח; בינוי לנספחי

בשטח.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/5347א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

גבעת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ,6 קוטלר רח' ,12 ,9 גבעת שאול שאול, רח'
חלקה 9 בשלמותה;  30094 (רשום) גוש ;633.200Y ;218.500X

בשלמותה. חלקה 47 30096 (רשום), גוש

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
עליונה מאושרות בקומה יח"ד הרחבת ב) הפיכת ב'; מגורים
תכנית 5347, ו–5 לפי 4 ,2 בניינים מגורים, בנייני  בשלושה

הכל  חדשות, הכל 18 יח"ד סך בניין, בכל חדשות ל–6 יח"ד
יחידות מספר הגדלת ג) ;1 מס' נספח הבינוי, לנספח בהתאם

הכל  (סך ל–35 יח"ד יח"ד מ–29 מהבניינים אחד בכל  הדיור
קביעת  ד) הבניינים); בשלושת חדשות דיור יחידות  18
קביעת ה) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 

להריסה. ומחסן בגין מרפסות הוראות קביעת ו)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2369 עמ' התשס"ח, ,5786

מק/12396". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

ראס  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,630/950 :X קואורדינטות סווי, אבו עמוד/טלעת אל

.223/450 :Y קואורדינטות

מאזור  קרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
מאושרים  בקווי בניין שינוי ב) למגורים א'; 5 מיוחד מגורים
;2668 בתכנית המאושרות הבניה בזכויות שינוי  ללא
הוראות ד) קביעת כאמור; לבניה, שלבי ביצוע קביעת ג)
קביעת ה) בשטח; בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

להריסה. בגין גדר הוראות

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2520 עמ' התשס"ח, ,5789

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

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

בשלמותה. חלקה 5 30728 (מוסדר),

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

עץ להעתקה. בגין

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3940 עמ' התשס"ח, ,5832

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

כחלון יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

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

מי/453/א. מי/200, לתכניות שינוי מי/מק/453/ב",

גוש ורד - מחצבות ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.4 ,3 ח"ח ,34291

מפלס בדבר התכנית הוראות שינוי התכנית: מטרת
החציבה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. הפרסומים 5739, 26.10.2007 ובילקוט
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לתכנון המקומית הוועדה במשרדי האמורה נמצאת התכנית
,02-9900947 טל' שמשון, ד"נ העזר, אבן מרכז יהודה, מטה ולבניה
רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל מעוניין רשאי ,02-6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

דדון משה  
המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

תא/2331. לתכנית שינוי ,9 אילן בר רח' תא/3587",

בר רח' תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית:  גבולות 45 בשלמותה; חלקה הגוש, כל גוש 7436, - 9 אילן
46 בגוש 7436, חלקה ממזרח - 44 בגוש 7436, ,43 חלקות - מצפון

אילן. בר רח' - מדרום 42 בגוש 7436, ממערב - חלקה

ברוח בניין מגורים לאפשר מימוש של התכנית: א) מטרת
המותרות הדיור יחידות  מספר הגדלת ב) הראשית;  התכנית
למטרות  השטחים כל סך הגדלת ללא יח"ד, ל–9  יח"ד מ–8

עיקריות.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1071 עמ' התשס"ט, ,5880

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

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

אור–יהודה-אזור מקומי תכנון מרחב

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

מאא/מק/2025".

 - 5 הצבר רח' אזור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואה. 144 חלקה ,6010 גוש

מ',  ל–0  מ' מ–6 אחורי בניין בקו שינוי  התכנית: מטרת
הפרדס  לרח'  הפונה   143 בחלקה שנעשה לשינוי  בהתאם

מאא/מק/2013. בתכנית

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.149 עמ' התשס"ט, ,5861

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הוועדה במשרדי וכן יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון
בימים בה  לעיין רשאי מעוניין וכל אביב, תל ולבניה לתכנון 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ברק בני ולבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר  "תכנית מופקדת אביב תל מחוז  ולבניה
בב/105/א, בב/105/ב, בב/89/א, לתכניות שינוי  בב/מק/3082",

בב/מק/105/מ/2.

הקישון רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.196 חלקה גוש 6105, - 11 ,9 ,7 ,5

א) ידי: על התכנון אפשרויות  שיפור  התכנית: מטרת
זכויות תוספת  ב)  בתשריט; כמסומן הבניין בקווי  שינויים 
תנאים, 10% בגין  שיפור 6% בגין הקלה: של בדרך לקבל שניתן
קומה מפולשת  תוספת תוספת 2 קומות; ג) 2 מעליות, 5% בגין
תוספת שטחים;  ללא ל–4 הקומות המותרות, קומות מעל ו–16
שירות שטחי תוספת ה) קומת הקרקע ל–75%; ד) שינוי תכסית
ו) שינוי  עד 40% מהשטח העיקרי; של 13 בשיעור תקנה לפי

מ'. ל–108 מ' מ–14 הבניין בגובה

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אשר יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

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

617/א".

,6423 גוש ים - ומקומם: גליל השטחים הכלולים בתכנית
שטח ;140 ,133 ח"ח ,6424 גוש ;8 ,6 ח"ח  9 בשלמותה, חלקה

.221000 התכנית:

הוראות לקבוע ב) יח"ד; גודל לקבוע א) התכנית: מטרת
כמפורט זכויות, תוספת ללא המגורים  בתחום מנחה לבינוי
הבינוי, בתחום מבנים העמדת לקבוע ג) ר"ש/617; בתכנית
לבניה בינוי אפשרות לקבוע רכב; ד) לכלי גישה שבילים, פיתוח
ובמרקם  החדש במתחם  רעפים גגות בלי או  עם קומות ב–2 
למטרות  מ"ר  160 על יעלה שלא  יח"ד גודל לקבוע ה)  קיים;
 2 או קומות בשתי הקיבוץ, של המגורים אזור בתחום עיקריות
המצטברים התנאים שיתקיימו ובלבד רעפים, גג כולל קומות
יעלו לא למגורים העיקריים לבניה, השטחים כל סך (1 שלהלן:

340 יח"ד;  על יעלה לא יח"ד מס' קיים); 2) (כולל 23,200 מ"ר על
כדלקמן:  ר"ש/617/1 המציין תקנון לפי נערך הבינוי נספח (3
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המערבי  ל–25% מהשטח מעבר שתוגש הראשונה הבינוי תכנית
לשם המחוז מתכננת של עקרוני לאישור תובא מפותח שאינו
מנחה בלבד הנספח האזור. של הכולל לתכנון בחינת ההתאמה
של מקבצים אליהם, והגישה הדרכים רשת נושאים: למעט
קרקע מסומן בתשריט ייעודי הבינוי וקווי בניין. נספח המבנים
מהכביש הטבעתי הנספח לפי הגישה למגורים (4 מקווקו; בקו
לפי בניה, היתר למתן הוראות קביעת ו) ממערב; שיוסדר

והבניה. התכנון לחוק 97 סעיף הוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק ההתנגדות יומצא .41 ביאליק שד' השרון, רמת ולבניה
דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית למשרדי

.03-7632580 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן
רוכברגר יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מכ/מק/9/א/1", מפורטת "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

לתכנית מכ/201. מכ/9/א, בהתאם ג/555, לתכניות שינוי

,10539 גוש עתלית - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 50 חלקה

;1 המייסדים ברח' בניין קווי שינוי א) התכנית:  מטרת
קיים. מבנה לפי מ' במקום 4 צדי ל–1.96 מ' בניין קו ב) שינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
.571 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5872, 11/11/2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,04-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה לתכנון
שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, 15א', הפלי"ם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית מכ/518 שאושרה  שינוי כרמל, מק/מכ/518א", גלי מס'
.3542 עמ' ,1.8.2004 מיום ,5318 תוקף בילקוט הפרסומים למתן

גוש - כרמל  טירת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,10723 גוש ;3 ח"ח ,2 ,1 חלקות ,10722 גוש ;33 ,30-9 ח"ח ,10721

87 (לשעבר  ,37-35 ,33 ,28-24 חלקות ,10726 גוש ;44-41 ח"ח
95 (לשעבר  93 (לשעבר 47), 91 (לשעבר 46), 89 (לשעבר 45), ,(38
,34 ,32-29 ,23-21 ח"ח ,(53 (לשעבר   105 ,(49 (לשעבר   97 ,(48
,12669 גוש ;49 ח"ח ,10675 גוש ;113 99 (לשעבר 50), ,84 ,67 ,66

.66 ח"ח

המדידה לפי המגרשים שטחי עדכון א) התכנית: מטרת
בחזית חשמל  קו הטמנת ב) בהתאם; איזון טבלאות ועדכון 

המגרשים,  לחזית מס' 1 בצמוד דרך 71 בשטח ,62 ,61 מגרשים
יהיו  התכנית הוראות שאר כל ל–50 מ'. מ' מ–220 בניין קו ושינוי

שינוי. ללא המאושרת לפי מכ/518

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.582 עמ' התשס"ח, ,5739

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב

הכרמל מורדות ולבניה לתכנון

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עירון ובמשרדי ולבניה
שינוי לתכנית מק/ען/1009" מס' מיתאר "תכנית מופקדת חיפה

ען/361.

- גרביה אל באקה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.52 ,51 ח"ח 49, 50 בשלמותה, חלקה ,8753 גוש

רישוי ב) הסכמה; ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בניה. קווי הקטנת ג) קיימת; בניה והסדרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6351789 טל'
פלי"ם15א, רח' קריתהממשלה, ולבניהמחוזחיפה,  המחוזיתלתכנון

.04-8633445 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
מוחמד סובחי גברין  

המקומית הוועדה ראש יושב
עירון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי יהוד

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

לתכניות כפיפות יד/מק/5054", מס' מפורטת "תכנית (1) 
ממ/ ממ/19/865, יד/מק/5001, יד/2/10004, יד/1/10004,

תמא/2/4. ממ/865/א, ,865

רח'  יהוד-מונוסון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.244 ,72 ח"ח גוש 6694, - 55 ברסימנטוב

מגרש 6, וקביעת  של מגרש 4 עם איחוד א) מטרת התכנית:  
יח"ד   4 קביעת  ב) ב'); (מגורים  8 שמספרו אחד מגרש
שירות  שטחי  הוספת חלוקה,  ללא מבנים  ב–2  מגרש  על 
מרחק ג) להריסה; מבנים וסימון הנוספות הדיור ליחידות
ו–ד'  ג' ליח"ד לדרך הנאה זיקת מתן ד) 6 מ'; המבנים בין
איחוד ה) ;60% במקום  ל–66%  הבניה  אחוזי  הגדלת  ה) 
בין מרחק קביעת ז) בניה; אחוזי הגדלת ו) מגרשים;
מוחלט לגובה מעל לבניין היתר למתן תנאי ז) המבנים;
שדות  רשות של אישור יהיה הים, פני מעל מ'  +71 של
רק יהיה להריסה המסומן הריסת ח) האזרחי; התעופה
תרשמנה ו–ד' ג' ליח"ד ט) במקומו; חדש בית יבנה כאשר
חניה תהיה לפי י) בניה; היתר להוצאת זיקת הנאה כתנאי
חניה  שערי יח"ד. לכל המגרש בתחום 1 מקומות חניה תקן
ג' יח"ד בניית (1 ביצוע: שלב המגרש, תחום לתוך יפתחו

ו–ב'. א' יח"ד בניית 2 (2 ו–ד';

ממ/ לתכניות שינוי יד/מק/5057", מס' מפורטת "תכנית (2)
יד/2/10004, לתכניות בהתאם ממ/865/א, ממ/916, ,865

תמא/2/4. יד/מק/5001, יד/מק/2113,

גוש  - יהוד-מונוסון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 2 מגרש ;451 ח"ח ,6711

ל–2.87 מ'  (מזרח) חזית בניין קו הקטנת א) התכנית: מטרת
ל–66% במקום 60%. הבניה אחוזי הגדלת ב) מ'; 4 במקום

לתכניות שינוי  יד/מק/5058", מס' מפורטת "תכנית (3)
יד/ יד/2/10004, לתכניות  כפיפות ממ/865/א,  ממ/865,
תרשצ/ תמא/2/4, ממ/934/1/א, יד/מק/5001, מק/2113,

.3/42/7

יהוד-מונוסון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

חלוקה,  ללא בחלקה  יח"ד  4 קביעת  א) התכנית: מטרת  
וסימון הנוספות הדיור ליחידות שירות שטחי הוספת
במקום  ל–66%  הבניה אחוזי הגדלת ב) להריסה; מבנים
הנאה  זיקת ד) מ';  8 מינימום מבנים בין מרחק ג) ;60%

ג'. ליח"ד

חמ/ לתכניות שינוי יד/מק/5059", מס' מפורטת "תכנית (4)
יד/מק/ יד/2/10004, ממ/865/א, יד/1236, ממ/865, ,1543

תרשצ/3/42/5. תמא/3/2, יד/מק/5001, ,2113

רח'  יהוד-מונוסון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,2 ,1 מגרשים ;223 ח"ח ,6711 גוש שיבת ציון - ,15 סירקין

בשלמותם. 6 ,5

לקבוע 2 יח"ד  ב) מחדש; איחוד וחלוקה א) התכנית: מטרת  
במקום  ל–0.00 מ' קו בניין קביעת ג) חלוקה; חלקה ללא בכל
ל–66% במקום  הבניה אחוזי הגדלת ד) החלוקה; בקו מ' 3

מ'. 5 מינימום מבנים בין מרחק קביעת ה) ;60%

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

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
ההתנגדות העתק יהוד. ,6 הקסמים מרבד רח'  יהוד,  ולבניה
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד'

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

מסתמכת. היא שעליהן

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

כס/מק/24/1/ט". מס' "תכנית (1)

רח' גולומב 49  סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 212 חלקה ,6428 גוש -

תכנון  שתאפשר תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת  
נשוא על השטח מרווחת קרקע צמודת בעבור בניה יעיל
הקמת שתאפשר תכנונית מסגרת יצירת וכן הבקשה,
ידי: על  למגורים, המיועד במגרש פרטית שחיה  בריכת 

מרתף  הגבהת גובה ל–6 מ', מ' בניין אחורי מ–8 א) הקטנת קו
תנאים  קביעת ב) בחצר; שחיה בריכת ותוספת ל–2.50 מ',
הסביבה; איכות בדבר  הוראות קביעת ג)  בניה;  להיתר
הוראות קביעת ה) המגרש; פיתוח בדבר הוראות קביעת ד)
בניין בדבר קווי הוראות קביעת ו) תחזוקת הבריכה; בדבר

בטיחות. בדבר קביעת הוראות העזר; ז) ולמבנה לבריכה

כס/מק/41/3/יג". מס' "תכנית (2)

רח'  סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 330 חלקה גוש 6426, - 52 ארלוזורוב

בניין  לאפשר כדי תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת   
ידי:  על קומות,  5  + קרקע קומת הכולל  דירות  9  בן
בניין אחורי  שינוי קו הכל 9 יח"ד; ב) סך 2 יח"ד, תוספת א)
ל–3 מ', וקו  מ' מ–4 מערבי צדי בניין קו מ', ל–4.5 מ' מ–5 צפוני
קדמי  בניין קו שינוי ג) מ'; ל–3.60  מ' מ–4 מזרחי צדדי בניין
למרפסות  צדי בניין קו שינוי ד) ל–2.4 מ'; מ' מ–3.5 למרפסות
(מערב);  ו–1.80 מ' (מזרח) מ' ל–3.20 מ' מ–3.25 כביסה  ומסתורי
ל–3.30 מ';  מ' למסתורי כביסה מ–4.25 אחורי בניין  ה) שינוי קו
שירות שטחי התאמת עמודים לקומת קרקע; ז) קומת שינוי ו)
ייכללו כביסה ח) חדרי והבניה; ולתקנות התכנון יח"ד למספר

השירות. בשטחי

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון  המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות  העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

כס/מק/13/62".

 90 חי רח' תל סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 325 חלקה ,6433 גוש -

מוצע צפוני בניין קו צפוני. בניין בקו שינוי התכנית: מטרת
מ'. במקום 4.50 2.70 מ'

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.572 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5872, 16.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
וכל מעוניין רשאי ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
המרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ציונה נס
לתכנית שינוי מס' נס/מק/12/43", מפורטת מיתאר מופקדת "תכנית
נס/2/43, נס/2/1/ב,  נס/2/1, נס/1/1, לתכניות בהתאם נס/3/43,
נס/תמא/38, נס/תמא/35, נס/מק/6/1, נס/מק/5/1,  נס/4/43,

נס/תצר/608.

ספיר רח' ציונה, נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.23 ח"ח גוש 3851, - 4 ,2 פנחס

למצב והתאמתם בניין קווי שינוי א) התכנית: מטרת
שינוי תכסית. הקיים; ב)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-9383810 טל' ציונה,  נס  ,9 הבנים רח'  ציונה, נס ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
שבו יוסי  

המקומית הוועדה ראש יושב
ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/3/559", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/559. נת/7/400, לתכניות

התעשיה אזור נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 33 מגרש ח"ח 33; 20 בשלמותה, חלקה ,9087 - גוש קרית יהלום

.559 בשלמותו מתכנית

חניה למרתף מזרחי קדמי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–0 מ' מ–5

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קרית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8603170 טל'
רמלה, ,91 מוצקין רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שר שמעון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי פת/מק/49/1216/א", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/במ/16/1216. פת/25/2000, פת/2000,

כפר  שכ' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,19 ,17 מייזנר משה רח' ,70 העצמאות רח' עוז, נווה גנים,
548 בשלמותן,  ,546-543 חלקות גוש 6712, - 54 ,52 ,50 ,48

.547 ,515 ח"ח

תוואי  לפי קיים למצב התכנית התאמת א) התכנית: מטרת  
מגרשים, וחלוקת איחוד ב) והעצמאות;  מייזנר הרחובות
בשטח  ריווח יצירת במקום 3 לצורך מגורים 2 מבני הקמת
דו–משפחתיים,  לבתים  מגרשים  2 תוספת ג) התכנית;
לשורת בהמשך מייזנר רח' של המערבי בצדו קרקע צמודי

מצפון. דו–משפחתיים בתים

מגרשים  וחלוקת איחוד א) התכנית: הוראות עיקרי  
ד) שצ"פ; שטח הגדלת ג) דרך; הרחבת ב) בהסכמה;
קומות   8 הכל  סך קומות,   2 תוספת וקביעת בינוי שינוי
מספר הגדלת ה) ניכרת;  סטייה  לפי הוראות  גג דירות +
השטחים  בסך כל ללא שינוי ל–72 יח"ד, יח"ד מ–67 יח"ד
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+ 2 בתים  גבוהים 2 מבנים בינוי שינוי ו) לבניה; המותרים
קו בניין  קביעת ז) 3 מבנים גבוהים; במקום דו–משפחתיים

מ'. ל–5 103 ,102 קדמי בתאי שטח

פת/ לתכניות שינוי פת/מק/35/1228", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/2000/א. במ/6/1228/א, פת/2000,

שכ'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 32 חלקה גוש 6400, - 19 יבנה רח' יוספטל,

יח"ד),   72) קומות 9 בני  בניינים  2 בניית  א) התכנית: מטרת  
קומות,   5-4 תוספת  ב) קומות;  5-4 בני  בניינים  4 במקום
יח"ד  תוספת ג) הגג; על חדר + קומות ל–9  קומות  מ–5-4
ד) הגדלת  השטחים; כל סך הגדלת ל–72 יח"ד, ללא יח"ד מ–53

מערב. לכיוון מ' ל–5 מ' קו בניין מ–4

לתכניות שינוי  פת/מק/126/1241", מס' מיתאר "תכנית (3)
פת/10/2000. פת/1241/א, פת/46/1241, פת/2000,

אזור  תקוה, פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
 20 אימבר רח' ,76 גיסין אבשלום רח' אריה, קרית תעשיה

ח"ח 55. 61 בשלמותן, ,50 חלקות ,6365 גוש -

הקיימות  התכניות בהוראות שינויים התכנית: מטרת  
בינוי שינוי א) ידי:  על  יותר, גמיש  תכנון  לאפשר כדי
כל  את סך לשנות ל–10 קומות בלי בהקלה) 6) קומות מ–4
הבניין בקווי שינוי לבניה בתכנית; ב) המותר הכולל השטח
חניה לצורכי מרתף קומות תוספת ג) בתכנית; הקבועים
האדריכלי, והעיצוב הבינוי הוראות של שינוי במסגרת
בניה  שטחי   50% העברת ד) בניה;  שטחי תוספת  ללא

הקרקע. מעל למפלס אל הקרקע מתחת למפלס עיקריים

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
חדר ,4 קומה ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
בימים קהל:  קבלת  שעות  .03-9052284 טל' תקוה, פתח ,326
טל' ,18.00-16.00 ביום ג' בשעות ,12.00-8.30 בשעות ה', ג',  א',

.03-9052286

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

מסתמכת. היא שעליהן

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

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

לתכניות שינוי  פת/מק/38/179", מס' מיתאר "תכנית (1) 
2000/א, מק/2000/ד. ,2000 ,1/10/179

נווה  שכ' פתח תקוה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.5 ח"ח גוש 6372, - 7 הכורם החדשה, רח' עוז

מ'. ל–3 מ' מ–6 לאחור בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.584 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 2.11.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי  פת/מק/114/1241", מס' מיתאר "תכנית (2)
.2000 ,15/1151 1241/א, ,10/2000

רמת  שכ' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש  - 4 רח' אפעל אריה, שכ' קרית ,24 המגשימים רח' סיב,
 261 חלקה ,6368 גוש ח"ח 248; 174 בשלמותה, חלקות ,6194

בשלמותה.

המותרים  הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת  
הבניה שטח כל סך את לשנות בלי התקפות בתכניות
לחלקה; מחלקה של העברה בתכנית, בדרך לבניה המותר
מחלקה 248 בגוש 6194; חלק 174 עם מחלקה חלק איחוד ב)
בחלקות, בניה בזכויות שינויים (1 בניה: הוראות קביעת ג)

לחלקה;  מחלקה עיקרי שטח מ"ר  800 העברת ידי   על
אל הקרקע למפלס שמתחת עיקריים  שטחים העברת (2
חלק  174 עם מחלקה חלק הקרקע; ד) איחוד למפלס מעל
של בשטח ,174 ח"ח ,5 מגרש .6194 בגוש   248  מחלקה
126 מ"ר.  של בשטח מגרש 2 (ח"ח 248) עם יאוחד 2,666 מ"ר

מ"ר. של 2,792 כולל בשטח - 6 המאוחר המגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4688 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 22.8.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  פת/מק/59/2003", מס' מיתאר "תכנית (3)
2000/א. ,2000 ,18/2003 מיתאר

אם  תקוה, שכ' פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.3 ,2 ח"ח גוש 6360, - 11 ,9 ,7 חור בן אליהו רח' המושבות,

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

חלקיות. קומות 2 + מלאות 3 קומות תוספת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.284 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 26.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
ה', בשעות ג', א', בימים קהל: קבלת שעות  ,03-9052286 טל'
הוועדה ובמשרדי ,18.00-16.00 בשעות ג',  ביום  ,12.00-8.30
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/2/42/6/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

רצ/1/1. רצ/42/6/1, לתכניות שינוי

הרב רח' לציון, בתכנית ומקומם: ראשון הכלולים השטחים
בשלמותה. 159 חלקה גוש 3932, - 11 קוק

בקווי  שיני קומה, ותוספת 2 יח"ד תוספת התכנית: מטרת
- הבניה זכויות קביעת א)  ידי:  על  הזכויות,  וקביעת בניין
קביעת  ב)  נוספת; לקומה   2.5% לתכנון,   6% בהקלה תוספת
ג) תוספת הבניין; וקווי הקומה, ולתוספת לקומות הוראות בניה

יח"ד. ל–9 יח"ד מ–7 יח"ד
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
לציון, ראשון  ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

שעליהן היא מסתמכת

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

טעות בדבר תיקון הודעה
מס' מקומית מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר   בהודעה
התשס"ט, ,5947 הפרסומים בילקוט שפורסמה רצ/מק/39/1/1",
התכנית פורסמה בילקוט הפקדת במקום "הודעה על ,3594 עמ'
על "הודעה להיות צריך ,"1678 עמ' התשס"ט, ,5110 הפרסומים
התשס"ט, ,5880 הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת

."1078 עמ'

צור דב  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור  הודעה בדבר
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רח/ מס' מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965, והבניה,
רח/2/48/1200, רח/1200, לתכניות שינוי מק/2/48/1200/א",
כפיפות רח/2000/ג, לתכנית ביטול רח/מק/48/1200, רח/2000/י,

רח/מק/2000/ב/3. רח/2000/ח, רח/2000/ב/1, לתכניות

 33 שבזי רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 120 חלקה ,3705 גוש -

שישית בקומה קיימת  דירה פיצול א) התכנית:  מטרת
כל בסך שינוי ללא דיור, יחידות לשתי קיים מגורים בבית
יח"ד  מ–11  המגורים יחידות מספר הגדלת ב) הבניה; שטחי

יח"ד. ל–12

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3693 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5825, 29.5.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מלול רחמים  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
הפנים משרד באישור מפורטת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רע/2000, לתכנית שינוי רע/מק/458/1", מס' מפורטת ברמה
רע/מק/400/1. רע/מק/284/1/ב, רע/292/1/א, לתכניות כפיפות

 29 ,27 רח' נחשון רעננה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותן. 17 ,16 חלקות ,6578 גוש -

גובה קביעת ב) דיור; יחידות מספר קביעת א) התכנית: מטרת
הוראות בניה: הנחיות  קביעת לפי תב"ע; ג) 2.50 מ' קומת המרתף נטו
ד) שינוי קו בניין צדי ל–40%; מ–35% הקרקע תכסית שינוי בינוי,
צדי צפוני בתא 3 לקו  בניין בניין 0.0 מ', שינוי קו 2 לקו בתא דרומי
בניין 3 מ';  בתא שטח 3 לקו דרומי צדי בניין קו 6 מ', קביעת  בניין
ה)שינוי אורךחזיתמינימלי בתאשטח2 כפישמופיעבתשריטבמקום 
הבעלים; בהסכמת וחלוקה איחוד ו) תכנית רע/2000; מ' לפי 18 

לבניה. מינימלי מגרש גודל קביעת ז)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4689 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 22.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רע/2000, לתכניות שינוי רע/מק/446/1", מס' מפורטת ברמה

רע/226/1/א.

הרחובות רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 327 ,324-322 ,320-315 חלקות ,6578 גוש העבודה והצנחנים -

בשלמותן.

הצרת לרבות המגרשים, צורת שינוי א) התכנית: מטרת
השטחים בסך שינוי סיבוב ללא ויצירת רחבת קיימת מדרך חלק
וחלוקה איחוד למגורים ודרכים במצב מאושר; ב) המיועדים
הגדלת (1 בניה: הוראות  קביעת ג) הנכס; בעלי בהסכמת כל
תוספת (3 קביעת קווי בניין; ב–3 יח"ד; 2) דיור יחידות מספר

עיקריים. בשטחים 6%

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4259 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5837, 11.7.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

גינזבורג איתן  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רעננה ולבניה לתכנון
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השרון לב מקומי תכנון מרחב

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

צש/במ/50/2-0. לתכנית שינוי צש/מק/14/22-5",

גוש עוז - ניצני בתכנית ומקומם: מושב השטחים הכלולים
.51 מגרש ;8165

ל–7 מ',  מ' מ–10 (מערבי) אחורי בקו בניין שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–2.70 מ' מ–4 (צפוני) צדדי בניין וקו

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ט. ,5854

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,40600 מונד תל דרור, דואר השרון, צומת בני ולבניה לב לתכנון
בשעות: ג', ה', ב', בימים קבלת קהל: שעות ,09-7960200 טל'
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,11.30-08.30

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ריטוב עמיר  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון לב ולבניה לתכנון

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון מצפה ולבניה
ממ/מק/3/5022", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

ממ/5024. ממ/1/5022, לתכניות שינוי

ים רח' תקוה, גני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,345 ח"ח 156, 157 בשלמותה, חלקה גוש 6720, - 32 ,30 המלח

.402-400 ,346

מגרשי  ל–4  וחלוקתן חלקות איחוד א) התכנית: מטרת
הבעלים; בהסכמת ציבור, למבני  ושטח  דרך למגורים,  בניה
שטח  הקטנת ג) יח"ד; ל–5  ופיתוח  בינוי הוראות  קביעת ב) 
במקום  במקום 400 מ"ר ועד 740 מ"ר 370 מ"ר עד מינימלי מגרש

קיימים. מבנים הריסת ד) מ"ר; 800

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' תקוה פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9302051/2/3
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

קב–ונקי גיא  
המקומית הוועדה ראש יושב

אפק מצפה ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
המרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי חפר עמק
משמ/ לתכנית שינוי מס' עח/מק/27/131", מיתאר מופקדת "תכנית

עח/21/200. עח/200, לתכניות כפיפות 7(עח),

גוש - ויתקין  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותם   486 ,485 מגרשים  בשלמותן;  29 ,28 חלקות ,8346

משמ/7(עח). מתכנית

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

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
,40250 רופין מדרשת חפר, עמק ולבניה  לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8981661 טל'
שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788466 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

אידן רן  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

חפר לתכנון ולבניה עמק

שורקות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית הפקדת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
משמ/ בר/מק/6/115, בר/115, לתכניות שינוי  בר/מק/10/115",

2/88/בר.

,463 גוש גלים - ניר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותן. 98 ,97 חלקות

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
המותר הכולל  השטח כל סך את לשנות בלי אחת, בתכנית 
ייעוד בכל לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית לבניה
שחיה הנחיות להקמת בריכת ב) מ–50%; ביותר יגדל לא קרקע

כהקלה. לבקשו שניתן וכל עניין למגורים, במגרש פרטית

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' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה לתכנון המקומית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9412714 ,08-9412991
הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד'
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

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

לתכנית ג/4175. מק/067/4175", שינוי

- הגלילית חצור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.13 מגרש ;121 ח"ח ,13855 גוש

בניין. בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1084 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5880, 6.11.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
חצור העליון, הגליל  קניון הגליל,  אצבע ולבניה  לתכנון
מחוז המחוזית לתכנון ולבניה וכן במשרדי הוועדה הגלילית,
וכל מעוניין רשאי לעיין עילית, הצפון, קרית הממשלה, נצרת

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שמואל לנקרי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מק/גמ/363/9426". "תכנית מופקדת המזרחי ולבניה הגליל

,15524 גוש מגדל - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 188. 97 בשלמותה, חלקה

מספר שינוי מותר, בניין בגובה הקלה א) התכנית: מטרת
בניין גובה הגדלת ב) ג/9426; מתכנית קו בניין והקטנת קומות
מרתף  וקומת קומות  מספר ושינוי  מ', ל–9.20  מ' מ–8.5  מותר
קרקע. ייעודי תשריט לפי בניין קווי גג, עליית כולל קומות ל–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

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
פרסומה ממועד חודשיים ימים התנגדות בתוך להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
המתנגד .04-6772333 טל' רב קווי ,15241 כפר תבור ,515 ת"ד
לתכנון המחוזית התנגדותו למשרדי הוועדה העתק את ימציא
טל' ,17000 עילית נצרת  הממשלה,  קרית ולבניה מחוז הצפון,

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

מק/גמ/337/13119".

,17209 גוש נין - ומקומם: כפר השטחים הכלולים בתכנית
.39 ח"ח ,12 חלקה

קביעת ב) ואחורי; בניין צדי הקטנת קווי א) התכנית: מטרת
אדריכלי. ד) הנחיות לעיצוב ג) הנחיות בינוי; בניה; הוראות

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5786

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המקומית הוועדה במשרדי וכן המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון
בה בימים לעיין רשאי מעוניין וכל הצפון, מחוז לתכנון ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אלכס שפול  
המרחבית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

לתכניות ג/14457, גע/מק/179", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
גע/מק/154. לתכנית תואמת ג/15165,

גוש 13292, - הגושרים בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.18 ,17 ,10-6 ח"ח

מגרשי  מגורים לבנים, שכונת הסדרת התכנית: א) מטרת  
וחלוקה איחוד ב) תיירות לתחנת מידע; ואזור דרך חניה,
בניין; קווי שינוי  ד) דרך;  הרחבת  ג) בהסכמה;   מחדש
אדריכליים; עיצוב  או בינוי בדבר הוראות של  שינוי  ה)
יח"ד  מ–14  י"ג  למתחם הדיור יחידות מספר הגדלת  ו) 
י'  במתחם הדיור יחידות מספר והפחתת יח"ד,  ל–22 

ל–0. יח"ד מ–4 יח"ד, ובמתחם י"א ל–3 יח"ד מ–7

ג/8342, לתכנית  גע/מק/182", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/8342. לתכנית כפיפות

,13416 גוש  - עמיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.2 ח"ח ,13417 גוש ;9 ח"ח

להסדרת  בהסכמה איחוד וחלוקה מחדש התכנית: מטרת  
חדש. לול להקמת שטח

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

.287 לגב"מ שינוי מק/יז/09/287", מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש 17783, - ברק אחוזת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 143 ,142 חלקות ,17784 גוש ;170 ח"ח 169, 98 בשלמותה, חלקה

בשלמותן.

ספורט. מגרש לקירוי אפשרות מתן התכנית: מטרת

לתכנית שינוי מק/יז/03/12142", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12142.

גוש 17275, - ברוך ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 10 חלקה

כפר ברוך. פרקש שינוי בקווי בניין במשק מטרת התכנית:

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

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

מק/יז/08/2293. לתכנית שינוי מק/יז/12/2293",

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

מ–4  1037 במגרש קדמי בניין שינוי בקו א) התכנית: מטרת
בניין  בקו שינוי ב) בתשריט; כמסומן קומות בשתי מ' ל–1.50 מ'
מותר וגובה קומות מספר בדבר בינוי בהוראות שינוי ג) אחורי;

קומות. ל–3 קומות ומ–2 מ', ל–9.70 מ' מ–9

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.457 עמ' התשס"ט, ,5870

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

לקהל.
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות הגליל לב ולבניה

לתכנית שינוי ג/לג/79/08/4014", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/6761. ג/12907, לתכניות בהתאם ג/4014,

גוש 19383, - עראבה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.33 ח"ח

למסומן  בהתאם בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת  
בתשריט.

לתכניות שינוי  גלג/14/08/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/9169. ג/668, ג/12906,

גוש 19284, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 61. 59 בשלמותה, חלקה

למסומן  בהתאם בניין  קווי שינוי א) התכנית:  מטרת  
וחלוקה בהסכמה. איחוד בתשריט; ב)

לתכניות שינוי  גלג/3/09/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (3)
ג/9169. ג/668, ג/12906,

גוש 19315, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.173 ,155 ,138-136 ח"ח

למסומן  בהתאם הבניין  בקווי שינוי א) התכנית:  מטרת  
ל–50% במקום 42%. תכסית הגדלת ב) בתשריט;

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  גלג/13/08/12452", מס' מפורטת  "תכנית  (1)
גלג/20/05/12452. גלג/14/05/12452, ג/12452,

גוש 19289, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.25 ,24 ,21-18 ,15 ,9-7 ,5 ח"ח



3865 14.5.2009 התשס"ט, באייר כ' ,5952 הפרסומים ילקוט

בהסכמת  מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
למסומן בתשריט; בהתאם בניין קווי שינוי השותפים; ב)

למגרש. מספר המבנים הגדלת ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.157 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 29.9.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי גלג/61/08/6342", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/6342.

גוש 19269, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 73. 75 בשלמותה, חלקה

למסומן  בהתאם בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת  
בתשריט.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2081 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5908, 12.12.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
וכל ,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

על הפקדת הודעה ביטול  הודעה בדבר
מפורטת תכנית

"תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
 3.2.2005 ביום בעיתונים שפורסמה ג/לג/45/03/6761", מס' מפורטת

ג/6761. התשס"ה, שינוי לתכנית ,5362 הפרסומים ובילקוט

הכפר עראבה במרכז ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.73 ח"ח ,19380 גוש -

בגוש (100/1 (במגרש בניין קו נסיגות שינוי התכנית: מטרת
בתשריט. שמסומן כפי לנסיגות מ' מ–3 ,73 ח"ח ,19380

המקומית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
בימים ,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
1/מע/מק/60/7871", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

ג/7871. לתכנית שינוי

,12330 גוש יוקנעם - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
ח"ח 40. 30 בשלמותה, חלקה

וקדמי. צדדי בניין אחורי, הקטנת קו התכנית: מטרת

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

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

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

2/ג/בת/219. לתכנית שינוי 2/מע/מק/52/4224", מס' "תכנית (1)

גוש 11178, - ישי רמת בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.63 ,62 ,18-10 ח"ח

התעשיה; אזור לייעודים וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
בניין. בקו שינוי ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4657 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5847, 15.8.2008 ובילקוט

8/ג/8588. לתכנית שינוי 8/מע/מק/81/8588", מס' "תכנית (2)

גוש 17394, - כנא כפר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.117 מגרש ;35 ח"ח

ניוד  ב)  וקדמי; צדי בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת   
בניה; אחוזי כל בסך שינוי בלא בקומה, בניה  אחוזי

בניה. הוראות קביעת ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1974 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5906, 21.12.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, קרית רבין, הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית שינוי שג/מק/13/03", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ג/6958. מאושרת

גוש 18565, - טמרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.30 ח"ח

קיימת בלבד  בניה בעבור בניין קווי שינוי מטרת התכנית:  
יהיו הבניין  קווי הבניה, בזכויות שינוי ללא  ,30 בח"ח

מצורף. בתשריט המסומן הקיים למצב בהתאם
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שינוי לתכניות שג/מק/17/07", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
ג/1933. ג/6769, מאושרות

,19733 גוש  - שעב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 135 חלקה

קיימת  בניה בעבור בניין קווי הוראות שינוי התכנית: מטרת  
הבניין   קווי הבניה. בזכויות שינוי 135,  ללא בחלקה בלבד

מצורף. בתשריט המסומן הקיים למצב בהתאם יהיו

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9868670
טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן
סמיר והבה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז   

אשדוד מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הדרום

מאושרת לתכנית שינוי 3/מק/2223", מס' מפורטת "תכנית (1)
.15/113/03/3

מע"ר  קרית אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,2072 גוש - בגין מנחם שד' פינת העברי הגדוד רח' צפון,

דונם. 13.602 התכנית: שטח ;76 ,14 ח"ח

ידי:  על  בניה, בהוראות שינויים א) התכנית: מטרת    
בקו שינוי ב) הבעלים; בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד א)
לקולונדה  ו–2 מ' למבנה, מ' ל–6 מ' מ–10 צפוני קדמי בניין
למבנה  ל–5 מ' מ' מ–0.0 דרומי קדמי בניין קו עילית, וחניה
בתכנית  הקבוע בניה  בתחום שינוי לקולונדה,  מ' ו–0.0 
ו–54 מ'  עליונות וקומות הקרקע לקומת מ' ל–50 מ' מ–30
בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ג) לקולונדה;
למסחר  ממשרדים עיקריים שטחים 875 מ"ר ידי העברת על
הוראות של שינוי ד) הכולל; השטח כל סך את לשנות בלי
אחת מקומה  קומות  במספר שינוי ועיצוב, בינוי  בדבר 
הכוללת מסחר  לקומת  6א במגרש  קומות  ו–5  6ב במגרש
מבנה ומעל  פתוחה עילית חניה  קומת ומעליה גלריה 
החדש  שטח בתא הכל 6 קומות 4 קומות, סך בן משרדים
ו–45% במגרש 6ב מ–25% במגרש 6א ושינוי תכסית ,1 מס'

החדש מס' 1. ל–65% בתא שטח

3/מק/2065. לתכנית שינוי 3/מק/2231", מס' מפורטת "תכנית (2)

סיטי,  רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;45 ,43 חלקות גוש 2072, - 6 ,4 ,2 האריות שער רח' מע"ר,

דונם. 9.524 התכנית: שטח

איחוד  ב) קיים; למבנה מרפסות תוספת א) התכנית: מטרת  
השטחים; כל בסך שינוי וללא בעלים הסכמת ללא וחלוקה

קדמי. בניין בקו שינוי ג)

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של פרסומה מיום  חודשיים בתוך  התנגדות להגיש  רשאי
למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
עיריית בית אשדוד, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
פקס' ,08-8545318-9 טל' אשדוד, ,28 ת"ד הקריה, אשדוד,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-8677810
,68 ת"ד ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית

.08-6263795 טל' שבע, באר

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

מסתמכת. היא שעליהן
לסרי יחיאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי 5/מק/2477", מס' "תכנית מופקדת אשדוד ולבניה לתכנון

5/במ/206. 5/מק/2327, לתכניות

מקור רח' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
גוש 38187. - 12 ,10 ,8 החיים

מרפסות בעבור קדמי  בניין בקו שינוי התכנית:   מטרת
.25 מגרש ג', מגורים אזור עמודים, 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 פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
באר שבע, ,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
דנילוביץ רוביק  

המקומית הוועדה ראש יושב
שבע לתכנון ולבניה באר

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שדרות ולבניה
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שינוי 21/מק/2039", מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום
.115/03/21 לתכנית

יצחק שכ' שדרות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רבין.

תכסית והגדלת וצדדי אחורי בניין קווי שינוי התכנית: מטרת
אחת. בקומה בבניה גם הבניה אחוזי מלוא ניצול לאפשר כדי

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

.08-6620292

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

מסתמכת. היא שעליהן
שאובי משה  

המקומית הוועדה ראש יושב
שדרות ולבניה לתכנון

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אילות חבל ולבניה
שינוי 12/מק/513", מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום
השינויים למעט 12/מק/504, ,14 מש"ד ,118/03/12 לתכניות

זו. בתכנית המפורטים

קיבוץ קטורה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

שאין ובלבד של מגרשים וחלוקה איחוד  התכנית: מטרת
קרקע. ייעוד כל בשטח הכולל של שינוי בתכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום ימים  60 בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' ,88820 אילות ד"נ  אילות, חבל אזורית מועצה  ולבניה 
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .08-6355819

.84100 שבע באר ,68 ת"ד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון

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

מסתמכת. היא שעליהן
גת אודי  

המקומית הוועדה ראש יושב
אילות חבל ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

.3/104/03/7 מפורטת לתכנית שינוי 7/מק/2108", מס'

- הנגב משמר קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מוסדר  לא  100230-5 גוש  מהגוש; חלק מוסדר  10023917 גוש

.2 ,1 ח"ח מהגוש, חלק

של א' מגורים באזור מותרת תכסית התכנית: מטרת
.40% הרחבה קהילתית תהיה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.927 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5749, 31.10.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשדים ובשעות

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה שמעונים

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

לואיזה0855 מיכאל30.8.2007שגלוביץ שגלוביץ

מרינה23.3.2009נודלמן לאוניד1672 נודלמן

שולמית11.2.2009מזרחי מרדכי5449 מזרחי

אורנשטיין8447
דבורה

אביאל9.2.2009 אורנשטיין

יוסף2045 כהן משה29.3.2009כהן

אלעזר6.3.1997חנוך שינה טובה0399 חנוך

משיח מנשה8.3.2009משיח יעקב2384

אמתי פנחס15.4.2009אמתי אסתר2917

שירין7780 סימן טוב מנשה31.1.2009סימנטוב

נתנאל7772 סימן טוב מנשה9.11.1995סימנטוב

שרה2.3.2007זאיית אברהם6679 זאיית

רפאל6650 עמרם19.3.2009גוזלן גוזלן

בנימין8202 דינה3.11.2007פיש פיש

ביטון אסתר1589
הדסה גולן

יעקב17.4.2009 ביטון

יצחק3717 פרידמן
אלכסנדר

ישראל28.10.2008 פרידמן

אהרון4939 אילנה17.4.2009יפה יפה

27 באפריל 2009) התשס"ט ( ג' באייר

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

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

נחמיה12.3.2009בורג יונה2550 בורג

נתן7800 רויטל25.3.2009גרינברג גרינברג

מרסל4.12.2008ווייב ראובן2178 ווייב

רנה6044 שמשון22.7.2002יפרח יפרח

שמשון18.3.2000יפרח חביב1803 יפרח

גוירץ מאיר2743
(מיקשה)

יערי מרים1.2.1992

פסל4502 יערי מרים12.12.2007גורץ

מריון6140 אבני יוסף8.2.2009אבני

מאיר4337 פרלמן לידיה4.12.1991קפובי

נחמה3561 דליה6.2.2009רוסטוקר לין

טרנופולסקי7589
מטווי

ויקטור4.2.2009 טרנופולסקי

מאיר5677 ישראל30.11.2008ליף ליף

ברכה0829 יעקב8.10.2008דמארי דמארי

תוראן4193 הרצל11.3.2009פולאדיאן פולאדיאן

יצחק0333 גולופ לאורה4.1.2009לרבוני

שמואל4445 זמירה8.12.2006לוי לוי

פרידה5911 פרבר אורי20.3.2009פרבר

סימנהויז8047
יהודית

צדקיהו31.5.2007 סימנהויז

יעיש1889 יפת אהובה חיה28.12.2008עמר

משה10.3.2009קשוק יעקב1398 קשוק

יעקב9250 כרמלה13.3.2009אזולאי אזולאי

משה7013 רפאל22.1.2009נוסבוים נוסבוים
חנוך

לריסה1812 שוחט יורי8.1.2009לנדה

בנימין8718 ויצמן אביבה17.3.2009ויצמן

מלה4375 חיים25.2.2009ליברמן צבי ליברמן

שהינו0761 משען
שלמה

שהינו10.3.2005 משען
אברהם

זן2259 שהינו משען
חנה

שהינו25.3.2009 משען
אברהם

לאה6778 (פפושדו)25.6.2007פפושדו דהן
ענבל

יוסף שמחה18.8.2008יוסף יאיר1490

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יצחק9177 הדסה19.1.2009וילנר וילנר

משה2399 אהובה16.6.2006לוין כץ

פני2407 אהובה11.3.2009לוין כץ

אברהם3384 משה19.3.2008מיכאלי מיכאלי

שרה3392 משה11.12.2005מיכאלי מיכאלי

רבקה1441 יורי3.10.2008איידלמן גרשברג

יהודית24.11.2008בריל אילן4526 בריל

שטרן מאיר28.10.1997שטרן יצחק6016

טבדידישוילי0911
משה

אהרון26.2.1997 טבדי

שילימייב7900
אלכסי

משה21.5.2008 שילימייב

יצחק1.3.2009קורנט רוסלה5024 קורנט

מונס4306 זארי ללזרי נסרין11.7.2008ללה

חנה6856 יהודה22.1.2009שיינקר שיינקר

ברכה2780 רחל29.3.2009פרידמן שימל

משה2157 מרים5.4.2009בייליס בייליס

אברהם3327 כהן לאה5.3.2009גואקיל

נפתלי10.4.2003משיח אסתר5223 משיח

דינה2859 דורית30.3.2009דבוסק כהן

שמואל0548 אילן7.3.2009בר בר

בוסיה2434 תמר8.3.2009קנין בנטב

ברמן רוני25.10.1994ברמן רומן7132

רפיק7408 ז'אנה25.1.2009יצחקוב ארונוב

אליהו30.1.2009מנשה הרצל0138 מנשה

רחל8339 דוד17.1.1987שביט שביט

מיכאל5136 טנרי סימה27.7.2008טנרי

ראובן8371 דבורה26.6.2006פיירמן דגני

פיירמן8389
אדוארדה

דבורה22.3.2009 דגני

נמרוד6.2.2009לביא אפרת5352 לביא

אבנר0275 אילדה5.12.2008לוי לוי

שמחה9990 טוב ליאורה8.8.2007יום יהוד

נסים0769 טוב ליאורה21.4.2005יום יהוד

רחל1516 שמשון17.3.2009לרנר לרנר

מרגלית1790 נתן17.3.2009חסיד חסיד

אלן1517 ארני6.3.2009הרציג מאיה הרציג
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

זלמן3796 פרנקל יצחק23.2.1992פרנקל
ישראל

רלה7120 פרנקל יצחק26.7.2007פרנקל
ישראל

שלמה3663 עמראני אורלי9.9.2007עמראני
ז'קלין

יעקובוב7157
אלכסנדר

ריבה6.3.2009 יעקובוב

שמעון8151 פלס ערן28.1.2008פלס

מזל3610 זוהר ציון22.3.2009זוהר

פרידה1081 טטיאנה28.9.2008צינברג גונטר

וינשטוק2560
מנחם–זאב

שרה1.3.2009 וינשטוק

מירה5137 יגאל6.4.2009שפירא שפיראט

ורה26.3.2009שקרצי ויולט5128 נסים

יצחק5243 עמליה21.4.2009ספורמס ספורמס

זאב0726 צ'אן בתיה12.1.2009צ'אן

חנה0638 חיים20.3.2009ישראלי ישראלי

יפה7918 גוליה רפאל6.2.2002ביטון ביטון

שי3492 שמעיה
שלמה

מלכה17.3.2009 שמעיה

נובודבורסקי8226
לילי

דביר17.4.2009 נחום פרובר

(30 באפריל 2009) באייר התשס"ט ו'

הראשי המזכיר                                         רפאל כהן,

בחיפה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שניר רפאל31.1.2009שניר מרים9054

אברהם7371 מיקל
אדולף

חנה14.4.2008 מיקל

פני8559 רונית2.2.2007ציטרום רוזנצוויג

ארנו8542 רונית13.6.2008ציטרום רוזנצוויג

טוני4716 דוד16.3.2009סופרין סופרין

מרים7127 טורן6.5.2005צדק שמעוני

חנה21.1.2009גילת אריה6630 גילת

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אדמסה2435 סיסאי20.9.2008טגבה טגבה

רבקה1444 עובדיה4.1.2009בלומנקהל ברקן

דב4027 רבקה20.9.1990נתן קירשנר

שלום5815 תמר17.6.2006אוחנה אוחנה

בירויוטי1496 יגבץ
גויה

לילי3.1.2008 בר

אליעזר9517 לילי29.11.1995בירויוטי בר

רוזינה1075 יוסף10.7.2004מיכלי מיכלי

יעקב1067 יוסף12.1.2009מיכלי מיכלי

יעקב0641 וולף25.9.2002שרף שרף

רוזה0658 וולף30.1.2009שרף שרף

מאיר0119 שמחון אברהם5.6.2008סמחון

יעקב7118 זהבה25.2.2009פרץ גולי פרץ

שמואל5977 אטה28.2.2009זלמנוביץ זלמנוביץ

עגמי דליה27.2.2009עגמי עזרא6973

מריה8265 טמקין ראיסה29.12.2004טיומקין

שטרית0839 בן
סולטנה

מלכה מאיר3.3.2009

מרים9764 שמריהו12.2.2009לוי לוי

ציונה24.1.2009זוהר חיים3941 זוהר

מחלוף5044 שרה15.2.2009מחפודה כץ

רחל9372 שרה6.8.1992קאופמן יחזקאל

נחמן9364 שרה11.2.2009קאופמן יחזקאל

מכלוף6.4.1996סבח רחל2595 בועז סבח
מיכל

אברהם5430 מריקה23.3.2009בלן בלן

אלקה4954 נירברג גאורגי18.12.2008נירברג

מרדכי6.2.2009ספרן נעמי2003 זאב ספרן

שלום4540 עליזה17.3.2009גץ גץ

גריגורי3580 דורה20.2.2009מנזון מנזון

רמיס2386 מרינה2.11.2008פיצחדזה פיצחדזה

שרה0304 נדלר מיכל28.2.2009שנייידר

אסתריה9854 דניאל16.9.2008כהן כהן

יחיאל4181 דוד4.3.2009מנשס מנשס

אריה6198 מרק אתל2.5.2008מרק

רגינה4999 ראובן17.5.2004שורץ שורץ

סמואיל4275 יבגניה3.2.2009וילנסקי וילנסקי

זהבה5087 הרמן11.10.2008קל דוד קל
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רחל2970 דוד23.11.2007גולדהגן גולדהגן

מרים8908 רפאל22.4.2008נחמני נחמני

אפרים4652 כהן חנה6.12.2007כהן

ספיר4747 דודו25.3.2009ויסברג דב ויסברג

רחל28.3.2000דדון חיים3813 דדון

שפילקובסקי7626
אנטולי

יבגניה26.6.2007 וקסלר

יוסף8410 בכור מנחם14.4.2009כהן כהן

יוסף8222 אריה31.12.2007שמואלי שמואלי

סולטנה6920 ציון12.3.2009פורטל פורטל

משה8599 יעקב24.3.2009אזרשטיין אבן

מלעה1907 אליעזר
מדי

רונית17.1.2009 שלמה

נצחיה8.4.2009שושן שלום9355 שושן

שאול2968 שכטר
אריה

שכטר רחל מרים9.4.2009

חנה8327 ברוך19.4.2009שטיין שטיין

משה0996 רבקה23.12.2008אלגראבלי כהן

אלגראבלי3801
חסיבה

רבקה2.4.2004 כהן

ליאון4807 אילנה2.11.2008לבקוביץ לבקוביץ
זקלין

אבשלום9539 ברכה7.2.2009ארז ארז

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'

הראשי המזכיר סגן                             יצחק היקינד,

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

תמר6.3.2009מלכה חיים3215 מלכה

סלומון9904 רינה31.3.2009מרגוי מרגוי

צבי26.7.2007מילר מאיר2720 מילר

מירי12.11.2007נאורי חליפה0682 נאורי

לאה6978 חסון יעקב23.3.2009חסון

ישעיהו4.2.2009עובד גליה1387 עובד
שייקה

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

צילה2136 צבי5.4.2009וולפנר וולפנר

דביר9551 מנחם19.11.2008אבו אברהם אבו

עיזה0621 שלום18.10.2006עמר עמר

יוכבד0128 אהרון25.2.2009מאור מאור

מרים8948 מירה18.1.2009בירמן לפושנר

לונה4321 זוהר רחל קולט18.12.2004גנאסיה

דוד9422 ורדה28.1.2009אריאלי אריאלי

שלום7896 רחל8.2.2009גרשום גרשום

מלכי יוסף4.7.2000מלכי נסים1113

שרה1121 מלכי יוסף5.3.2009מלכי

ז'אק8377 אמה21.4.2009שיקלי ולרי בינימין

שלום21.3.1995מלאכי שושנה0044 מלאכי

שמואל3666 שכטמן פרידה1.4.2009קפלן

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'

הראשי המזכיר כ"ץ, ישראל 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

זהבה10.11.2008מערבי מרדכי2036 מערבי

משה2852 שרה13.10.2008מזרחי מזרחי

מרים8870 יצחק2.4.2009יצקוביץ יצקוביץ

למדן עופר9.3.2009למדן סימה7517

פנינה8807 אליעזר3.12.2007לוקסנברג לוקסנברג

חנה4.4.2009מלאכי ירוחם7248 מלאכי

אברהם6913 יהודית18.1.2009בלוש בלוש

רשל6022 אברהם10.10.2007ביבי ביבי

אלוסה1866 בוריס2.1.2009רוזנפלד מרשק

סוזנה23.12.1999אליהו אברהם7313 טל

עדלה2790 בלה6.1.2007הרפ שרה פוחס

סולנג4931 אלברט11.4.2009אבוקסיס רדן

חיה0506 יריב1.4.2009גולדברג גולדברג

(27 באפריל 2009) באייר התשס"ט ג'

הראשי הלוי, המזכיר                                                 משה



3871 14.5.2009 התשס"ט, באייר כ' ,5952 הפרסומים ילקוט

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אורה26.2.2009מנשה רבקה9959 לוי

שרה6425 רבי25.12.2008כאנסארי כאנסארי

חיים6568 ישראל26.3.2006ליברמן ליברמן

זלדה6576 ישראל27.1.2009ליברמן ליברמן

שרעבי אהרון11.10.2008שרעבי שושנה9611

ברכה3566 כופרא צפורה28.1.2009שוורץ

אבשלום6112 ימימה5.1.2009חזי חזי

יוסף8915 כרמלה9.3.2009גבר בוני

שלום6283 דוד29.1.2009נלנגר נלנגר

שולמית20.1.2009רצון ציון1613 רצון

נובוגרודסקי6782
ישעיהו

רחל6.12.2000 נובגרודסקי

פנינה7621 להב משה26.3.2009להב

יעקב7673 ניקולאי28.3.1995גרשברג גרשברג

אנה7723 ניקולאי5.10.2003גרשברג גרשברג

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח

הראשי גרנביץ, המזכיר                                               חנוך

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרים9488 עבו דוד18.2.2009עבו

דוד5839 עידן1.11.2007פיניאן פיניאן

אסתר0210 ויקי18.2.2009בכר מזרחי כהן
בת שב

רבקה1154 משה משה עמיעוז12.1.2009בן בן

אתי9085 שלום26.1.2009עוקבי עוקבי

(23 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ט

הראשי                                 שלמה דידי, המזכיר

בצפת האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יצחק4211 וורדא31.1.2009אמרוסי אמרוסי

אברהם14.1.2009כהן חיה0368 כהן

יעל8.1.2009אליה פנחס1309 רינה אליה

יעיש1611 שמחה3.1.2009לוי לוי

ג'ולי7451 נתן24.10.2008סנוף סנוף

מזל5426 ציונה21.11.2006אלול אלול

ציונה17.2.2008אלול מאיר5418 אלול

מלכה7223 ראובני
מלי

איתמר22.7.2007 ראובני

זוזה13.11.2008ווייל פרידה1551 פאי

מלכה איזה26.1.2009מלכה יוסף1514

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'

הראשי                          נפתלי אלמשעלי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שמעון4279 מריה19.3.2008מוצ'ניק מוצ'ניק
אינס

ברטה4316 רינת19.2.2009קוברסקי גרגוס

ארמונד3589 פינטו
עמרם

פינטו שושנה4.4.2009

מורד8711 פרג'26.1.2009אליהו אליהו

מרים4.3.2009אריבי סעדיה6001 אריבי

שרה3577 צפורה17.2.2009לנקסנר שטרק

מושיאשוילי3339
לאו

מושיאשוילי5.5.2007
אתרי

חרקובסקי9650
ראיסה

סופיה10.1.2002 זברב

אליגולשוילי5235
רוסודן

אליגולשוילי24.2.2009
שוטה
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רבקה4.9.2008אקרמן ישראל2275 אקרמן

נסים6077 פחימה דבורה26.11.2008פחימה

יחזקיאל0153
מיכאל

יואנה10.7.2007 באלאבן

צ'ובטרו6156
הרמניקה

ריקה19.3.2009 צ'ובטרו

נחמן8202 בלה14.2.2005שטיימן שטיימן

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'

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

אליהו4915 מרדכידניאלי דניאלי

מטושבסקי6564
שמואל

מטושבסקי12.6.2000
אנה

מירילשבילי2206
ישראל

מירילאשוילי6.4.2009
ראובן

משה2.8.2008טיטן יוסף4661 טיטן

דוד9831 דניאל23.1.2009שיליאן שיליאן

שמעון2192 מאלו22.7.2008כהן כהן

משה6.12.2003מנשס ברוך5541 מנשה

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח

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

דוד8110 ס"זסאלח תשרי סאלח פרחהי'

נ"הגבזי מאיר8206 אב משהד' גבסי

רפאל6634 אלמלם קוריןי"ח אדר ס"טאלמלם

ס"טנבון נעמי7925 שבט שבעז' בת נבון

משה8216 ס"טרוזנטל שבט אברהםג' רוזנטל

שושנה1936 אלברטי"ג כסלו ס"טאידן אידן

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

חנניה4813 ס"טאברג'ל ניסן זכריה אביגלי'

ונונו הנריכ"ה אדר ס"טונונו זוהרה3167
אהרון

אברהם2955 אליהוי"ב אדר ס"טלוי לוי

ס"חישראל רונית2877 סיון ישראל קלודטל'

ס"טגרגה הלנה6410 ניסן נחב' גרגה

(30 באפריל 2009) באייר התשס"ט ו'

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

לאה4081 דוד22.4.2009מחדון מחדון

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'

הראשי                                       צבי מוראד, המזכיר

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
בע"מ. קלחים קהילתית להתיישבות אגודה האגודה: שם (1)

האגודה: 57-005201-9. מס'  
הנגב 85350. ד"נ קלחים, המען:  

(27 באפריל 2009). התשס"ט באייר ג' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג
חקלאית שיתופית אגודה - המפרץ  מבטח האגודה: שם (2)

בע"מ. מרכזית
האגודה: 57-005202-7. מס'  

אשרת 25201. ד"נ המען:  
(27 באפריל 2009). התשס"ט באייר ג' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - דרום האגודה: ביטוח שם (3)
האגודה: 57-005203-5. מס'  

המען: ד"נ שקמים 79813.  
(27 באפריל 2009). התשס"ט באייר ג' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
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בע"מ. שיתופית חקלאית - אגודה הכרמל האגודה: פירות שם (4)
.57-005204-3 האגודה: מס'  

גינוסר 14980. דואר גינוסר, המען:  
(27 באפריל 2009). התשס"ט באייר ג' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - גדי  עין  חקלאות האגודה: שם (5)
בע"מ.

האגודה: 57-005205-0. מס'  
המלח 86980. ים ד"נ גדי, עין המען:  

(27 באפריל 2009). התשס"ט באייר ג' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
(27 באפריל 2009) באייר התשס"ט ג'

 
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

אגודות סיווג שינוי על הודעה

האגודות: בעניין נתונים להלן

חולדה. גורדוניה קיבוץ האגודה: שם (1)

.57-000099-2 האגודה: מס'  

שורק 76842. ד"נ חולדה, המען:  

(14 בספטמבר 1932). התרצ"ב באלול י"ג רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

הקבוצות איחוד יעקב אשדות קיבוץ האגודה: שם (2)
והקבוצים.

.57-001213-8 האגודה: מס'  

המען: ד"נ עמק הירדן 15155.  

(13 באוקטובר 1952). התשי"ג בתשרי כ"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

עין גדי. קיבוץ שם האגודה: (3)

.57-001375-5 האגודה: מס'  

המלח 86980. ים ד"נ גדי, עין המען:  

(13 בינואר 1956). התשט"ז רישום: כ"ט בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

שיתופית אגודה - ישוב תל תאומים חקלאי האגודה: שם (4)
בע"מ.

.57-002799-5 האגודה: מס'  

שאן 10918. בית עמק ד"נ המען:  

(15 באוגוסט 1982). התשמ"ב באב כ"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

הערבה. בית קיבוץ האגודה: שם (5)

.57-002978-5 האגודה: מס'  

כיכר הירדן 90687. ד"נ הערבה, המען: בית  

(14 בספטמבר 1986). התשמ"ו באלול י' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

שיתופי. קיבוץ משני: סוג

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

הודעה על שינוי שם אגודה

שיתופית אגודה כפרי קהילתי ישוב - תאומים תל הקודם: השם
בע"מ.

בע"מ. שיתופית אגודה - תאומים תל ישוב חקלאי החדש: השם

.57-002799-5 האגודה: מס'

(21 באפריל 2009). התשס"ט בניסן כ"ז מיום:

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה רישום ביטול
- תו האגודה  לפירוק צו ניתן  26.11.2006 וביום הואיל
בע"מ, בתל–אביב מכניים הנדסה למפעלי קואופרטיבית אגודה
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-000569-4 אגודה מס'
ביום הושלם והפירוק הנ"ל והואיל ,1166 עמ' התשס"ח, ,5615
מספר נמחק רישום האגודה כי הודעה  בזה ניתנת ,16.4.2009
מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות האגודות

מאוגד. כגוף

(16 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ב

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעה מפרק מינוי פירוק, צו
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי
שיתופית אגודה עסל אל עין האגודה פירוק על בזה מצווה אני

.57-003267-2 מס' אגודה בע"מ, מים חקלאית לאספקת

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
מקור ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרח' השיתופיות, אני

.93465 ירושלים ,35 חיים

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

הנ"ל. המען לפי זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית
פרסומו ממועד חודשיים בתוך  והתעסוקה  המסחר התעשיה

ברשומות.

(19 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ה
זליגמן אורי  

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

בע"מ 3000 דבלופמנט סיסטמס סקאיויזיון
(51-322549-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את ולמנות פירעון, כושר הצהרת עם מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרקת ברק, בני ,31 הלח"י מרח' גרוזמן, שרית עו"ד

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, גרוזמן, שרית

בע"מ שיא-עד
(51-356854-3 (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 ,20.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יד מרח' רבינוביץ, דב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,14 חרוצים

מפרק רבינוביץ, דב

בע"מ שיא-דע נכסי
(51-374775-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יד מרח' רבינוביץ, דב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,14 חרוצים

מפרק רבינוביץ, דב

בע"מ ברומטר
(51-186192-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
פירוק מרצון הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרצון. החברה את לפרק

דירקטור לבון, זאב

בע"מ סימה של הפינוקיה
(51-365874-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,20.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
פתח ,6 ישעיהו ישראל מרח' ,057446254 ת"ז חנוכה, סימה את

החברה. למפרקת תקוה,

מפרקת חנוכה, סימה

תו בע"מ דף
(51-158763-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,21.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
הרצליה, ,39 וינגייט מרח' ,054617402 ת"ז איזקסון, מירון את

החברה. למפרק

מפרק איזקסון, מירון

בע"מ חקלאיות עבודות פ.ד.
(51-143577-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,19.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
זינגר, דוד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק נתניה, ,7 אבנר מאיר מרח' ,033595828 ת"ז

מפרק זינגר, דוד

בע"מ ומחשבים מערכות קומסיטק
(51-194970-3 (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
החברים שכל לאחר ,27.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
לוי, דרור את את החברה מרצון ולמנות לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק הרצליה, ,6 מרח' גלגלי הפלדה ,57949307 ת"ז

מפרק לוי, דרור
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בע"מ נכסים בדש ויורם מיכל
(51-392364-9 (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
לאחר ,30.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
ראשון לציון, ,1 בקר גרי מרח' ,023096126 ת"ז בדש, יורם את

החברה. למפרק

מפרק בדש, יורם

07 בע"מ  נכסים מנזיצקי שמואל
(51-392355-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,30.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
,6 שמעוני דוד מרח' ,051274991 ת"ז מנדז'יצקי, שמואל את

החברה. למפרק הרצליה,

מפרק מנדז'יצקי, שמואל

בע"מ נכסים קוראל מ.ש.י.ח.
(51-381457-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,3.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אשדוד, ,9 מרח' שרה אימנו ,014392104 רפאל קורלאשבילי, ת"ז

החברה. למפרק

מפרק קורלאשבילי, רפאל

אינטראקטיב פליי
(51-386591-5 (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
שמנהלי  לאחר  26.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שכל  ולאחר פירעון, יכולת 4.5.2008 תצהיר החברה הגישו ביום
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
22, רמת גן,  מרח' החולה ,037289949 דולב-בלט, ת"ז עו"ד מיטל

מנהל החברה סמכויות כל את לה ולהקנות למפרקת החברה,
הפירוק. במהלך

מפרקת עו"ד, מיטל דולב-בלט,

1 גוש 8256 בע"מ  חלקה
(51-024656-4 (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
שכל  לאחר  31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את לשלם מרצון, החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
את לחלק כאלה, יהיו אם התחייבויותיה, את ולמלא חובותיה
החברה, תקנות פי על לכך הזכאים המניות בעלי בין נכסיה

החברה. למפרקת ,069512671 ת"ז מרזיוף, מרציה את ולמנות

מפרקת מרזיוף, מרציה

6738 בע"מ  בגוש המתנחלים
(51-027803-9 (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
31.12.2008 לאחר שכל בעלי  ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את לשלם מרצון, החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
את לחלק כאלה, יהיו אם התחייבויותיה, את ולמלא חובותיה
החברה, תקנות פי על לכך הזכאים המניות בעלי בין נכסיה

החברה. למפרקת ,069512671 ת"ז מרזיוף, מרציה את ולמנות

מפרקת מרזיוף, מרציה

בע"מ אן.איי.סי.סי לטרון
(51-382970-5 (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 ,21.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דורון, אודי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן רמת ,7 ז'בוטינסקי

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,

לעיל האמור  למועד עד חוב תביעות הגשת ואי הואיל 
בעתיד להגשת תביעה נושה כל של זכותו להשפיע על עלולה
וככל אם  נושה, לאותו המגיע הסכום קבלת על אפשרות או
תביעות הגשת על להקפיד הנושים כל מתבקשים שמגיע,

לעיל. האמור למועד עד החוב

מפרק עו"ד, דורון, אודי
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בע"מ הנדיקום
(51-305964-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
בעלי  קיבלו  19.4.2009 ביום כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון, החברה את לפרק החלטה  הנ"ל,  החברה של המניות
ת"ז גרוס, צביקה את  ולמנות פירעון, כושר  על הצהרה עם

החברה. למפרק ,56478 יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335

מפרק גרוס, צביקה

בע"מ לאור מידע והוצאה מאגרי קידמה
(51-121551-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים 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   1.3.2004 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אביצור, מנחם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
ת"ז קדישביץ, אברהם ואת רעננה, ,55 מכבי מרח' ,55361604

החברה. למפרקי אביב, תל ,15 טולקובסקי מרח' ,012695417

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

אביצור מנחם קדישביץ    אברהם   

י ם ק ר פ מ  

בע"מ מתקדמים מדיה פתרונות פ.מ.מ.
(51-340128-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים 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   1.3.2004 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אביצור, מנחם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
ת"ז קדישביץ, אברהם ואת רעננה, ,55 מכבי מרח' ,55361604

החברה. למפרקי אביב, תל ,15 טולקובסקי מרח' ,012695417

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

אביצור מנחם קדישביץ    אברהם   

י ם ק ר פ מ  

בע"מ פרסומאים אקסיומה
(51-273368-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
27.6.2002 התקבלה  ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אביצור, מנחם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
ת"ז קדישביץ, אברהם ואת רעננה, ,55 מכבי מרח' ,55361604

החברה. למפרקי אביב, תל ,15 טולקובסקי מרח' ,012695417

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

אביצור מנחם קדישביץ    אברהם   

י ם ק ר פ מ  

בע"מ טכנולוגיות מקסביל
(51-411769-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה  26.4.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אלטמן,  אדר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
תל ,18 קומה העגול, המגדל ,1 עזריאלי ממרכז ,034834622

החברה. למפרקת אביב

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, אלטמן, אדר

בע"מ פתרונות יצירתיים ג'ואה
(51-412479-1 (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  7.4.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גזל,  ניר מורן  עו"ד את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרקת נתניה, ,11 לבונטין מרח' ,040807869

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

מפרקת עו"ד, ניר-גזל, מורן

בע"מ אב-אל
(51-070679-9 (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  7.4.2009 התקבלה ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדבר מרח' שדה, אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,97805 ירושלים ,59 סיני

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 שדה, אברהם

בע"מ פיטמן למסחר ספר בית
(51-025447-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז שפירא, משה את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,16 ליפסקי מרח' ,07331531

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 שפירא, משה

בע"מ בלפור ולמינהל לפקידות תיכון ספר בית
(51-055263-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז שפירא, משה את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,16 ליפסקי מרח' ,07331531

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 שפירא, משה

בע"מ 13 בגוש 6756 חלקה
(51-040324-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז סלנט,  רוני עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,038442281

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, רוני סלנט,

בע"מ קרופ נט 4 מייד
(56-002045-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' הופמן, אסף עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,33264 חיפה ,58 המגינים

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 הופמן, אסף

בע"מ מסעדות קפקא ארנון
(51-289934-5 (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 ,10.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ציון בן שבתאי, מרח' ולמנות את ארנון החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,31

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 ארנון שבתאי,

אינזימים בע"מ וייצור חברה לפיתוח
(51-066140-8 (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 ,23.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דויד מרח' פלס, שאול עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 בלוך

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, פלס, שאול

בע"מ דומיין ווביט
(51-394358-9 (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 ,23.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יגאל מרח' פרל, עו"ד גיא את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,65 אלון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גיא פרל,

בע"מ אלאמין חטיפי
(51-232818-8 (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 ,25.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ג'ואד, ת"ז עואודה עו"ד ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,16930 כנא כפר ,059555854

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, ג'ואד, ח' עואודה

בע"מ ונצ'ורס ארייה
(51-294886-0 (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 ,6.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רוזנטל,  יואל רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
למפרק ,46766 הרצליה ,85 היהודים מדינת מרח' ,053338521

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, רוזנטל, יואל

בע"מ (ישראל) מוביליג'ן
(51-313311-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פישר ממשרד קספר, מארק את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,64731 אביב תל דניאל פריש 3, רח' ושות', אוריון וול חן בכר

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 מארק קספר,

בע"מ אייסקואד
(51-377261-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
למפרקת אביב, תל ,2 וייצמן מרח' באר, קרן עו"ד את ולמנות

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, קרן באר,

בע"מ (2001) וגרופי פולק קרטונז'
(51-317043-1 (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 ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עומר, אברהם ורו"ח עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,5 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, עו"ד, עומר, אברהם

בע"מ (ירושלים) 30235 חלקה 77 גוש
(51-0164395-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,0480707 קרסו, ת"ז יואל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,26-24 ריב"ל מרח'

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 יואל קרסו,

בע"מ 3946 בגוש חולות חלקת
(51-024153-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
והלן ליפקה (מקס) משה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקי אביב, תל ,51 ויצמן מרח' זייברט, הינדה

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

ליפקה (מקס) משה זייברט    הינדה הלן  

      מ פ ר ק י ם

בע"מ 2003 משותפים בתים בראל-אחזקת
(51-344187-3 (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 ,16.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ליאורה קנת, עו"ד את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. למפרקת ,64161 אביב תל ,28 בלוך ברח' שמשרדה

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, קנת, ליאורה

בע"מ שור פרוסטטה
(51-365979-7 (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 ,22.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ששת ארד, עו"ד יובל את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק ברק, בני ,28 הימים

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, ארד, יובל

ופיתוח בע"מ בנין ספיר דולב
(51-154634-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אהרון ספיר, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,11 שור פרופ' מרח' ,008522906
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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, ספיר, אהרון

בע"מ שיניים מרפאת - ספיבק ד"ר
(51-125528-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החברה. למפרק אביב, תל ,100 החשמונאים 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, אלמוג, ארז

בע"מ (2002) מורג קרטונז'
(51-323483-1 (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 ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עומר, אברהם ורו"ח עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,5 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, עו"ד, עומר, אברהם

בע"מ 10 נתנזון
(51-238907-3 (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 ,22.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אופיר, מעוז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק ,52520 גן רמת אביב, משה מגדל ,7 ז'בוטינסקי

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, אופיר, מעוז

בע"מ (1991) פירסומים גולן י.
(51-156783-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד רון, יותם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
תל אביב, מגדל על, ,50 דיזנגוף מרח' ושות', נוימן דורון עו"ד

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, רון, יותם

קרתא שירותי תיירות בע"מ
(51-374002-7 (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 ,24.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ליבוביץ', רונן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,2 טברסקי

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, ליבוביץ, רונן

בע"מ קונטאקטספיץ'
(51-334409-3 (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 ,26.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק יוסף, בר יגאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
משרד וינדר,  יצחק עו"ד לידי הנ"ל המפרק למען זו, הודעה 

גן. רמת ,7 מנחם בגין ושות', רח' הרמן מקוב עורכי דין

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

מפרק יגאל בר יוסף,

בע"מ יו פיט-פור
(51-296381-0 (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 ,6.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שמש, אברהם את ולמנות  מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,23 היצירה

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 שמש, אברהם

בע"מ מיזמי אנרגיה אפקון
(51-253486-8 (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 ,6.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שמש, אברהם את ולמנות  מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,23 היצירה

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 שמש, אברהם

בע"מ וודנארט
(51-411318-2 (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 ,30.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד גינו, לידיה עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
למפרקת ,67891 אביב תל ,96 אלון יגאל רח' ושות', בלאו זהבי

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, מיקוליץ'-גינו, לידיה

בע"מ שפי בדי
(51-112065-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,24.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז עו"ד שי פורת, את ולמנות מרצון לפרק את החברה החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,3 מרח' נירים ,054180195

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פורת, שי

בע"מ והדרכה ייעוץ ש.א.ג.ן
(51-267222-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז עו"ד שי פורת, את ולמנות מרצון לפרק את החברה החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,3 מרח' נירים ,054180195

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פורת, שי

בע"מ ניר מחשבים וייס מ.
(51-107750-5 (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
,62 סמילנסקי ברח' ,8.30 בשעה ,15.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת נתניה, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק וייס, משה
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בע"מ אחר כיוון
(51-165511-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' בשן, רענן עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,15.6.2009 תתכנס ביום
של סופי הגשת דוח לשם ציונה, המדע, נס פארק ,3 גולדה מאיר
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, בשן, רענן

בע"מ ושרותים לנאמנות חברה אדנים
(51-045799-7 (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
מזרחי בנק במשרדי ,12.00 בשעה ,15.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' טפחות,
בנכסי נעשה  ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, 
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, רוזנברג, א.צ.

משרד עו"ד מרסי ווינר
(51-334627-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' ברנר דיב, אצל עאמר ,10.00 בשעה ,15.6.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,18287 עפולה ,2
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, דיב, עאמר

בע"מ ותעשייתי עסקי יעוץ - בי.אי.סי.
(51-123057-5 (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
- שפלר אצל שרוני ,10.30 בשעה ,17.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,35 ז'בוטינסקי רח' חשבון, רואי ושות'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, שפלר, ארז

בע"מ ועזרים דפוס מערכות - מדע
(51-126049-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חוניו ענבר גלזר מועלם במשרד ,17.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
לשם גן, רמת ,4 קומה ,16 הלל אבא רח' חשבון, רואי ושות',
נושיה רשימת בצירוף החברה של עסקיה מצב על דוח הגשת

תביעותיהם. ואומדן

דוד קוגן, עו"ד  

בא כוח החברה

בע"מ 2002 ניהול סדן יצחק
(51-334921-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שי עו"ד של  במשרדו  ,17.00 בשעה ,18.6.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4 כהן ברנשטיין רח' אלמוג,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, שי, אלמוג

בע"מ (1992) הפקות סיון
(51-167834-4 (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
אריה עו"ד המפרק, במשרד ,9.00 בשעה ,18.6.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רחובות, ,17 בילו רח' אדלמן,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אדלמן, אריה

יפעת שכטר בע"מ
(51-129998-4 (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
- ישעיהו אתגר במשרדי ,16.00 בשעה ,18.6.2009 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,16 קומה ,8 המלך עו"ד, שד' שאול משרד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אתגר, אלי
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בע"מ אנפנאן
(51-255717-4 (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
עין במשרדי המפרק, שכ' ,13.30 בשעה ,20.6.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,30010 פחם אל-נבי, אום אל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ג'בארין, עיאש

בע"מ שקוף רואים
(51-218337-7 (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
ברדה עו"ד במשרד ,13.00 בשעה ,20.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,03-6961115 תל אביב, טל' ,4 ויצמן רח' איתי,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק דוד, ראובן

בע"מ תקשורת שיווקית בוטיק
(51-342075-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,14.00 בשעה ,21.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל 3א, חצור
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק בר, אבינעם

בע"מ יצוא ושות' מר
(51-081062-5 (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
החברה במשרדי ,12.00 בשעה ,21.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת  לשם חולון, התעשיה), (אזור  5 הצורף רח' הרשומים,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, משיח, איתי

בע"מ י.פ. נוי
(51-265168-8 (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 חדרה, ,40 סמואל הרברט  ברח'  ,22.6.2009 ביום תתכנס 
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות
מפרקת נוי, פנינה

חברת אלחייט לייצור נעליים בע"מ
(51-212220-1 (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
יסוד רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,23.6.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,66055 אביב תל ,38 המעלה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד
מפרק חייאט מגדי,

ארדו ספנות בע"מ
(51-054854-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

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 ,11.00 בשעה ,25.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל

אביב. תל ,8 קפלן רח'

של מרצון פירוק בדבר מיוחדת החלטה היום: סדר על
מפרק ומינוי של החברה עסקיה על מצב דוח הצגת החברה,

החברה. עסקי
עו"ד אלבוים, מאיר    

בא כוח החברה

פרדסים בע"מ עבוד פרדס סינדיקט
(51-013695-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

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 ,11.00 בשעה ,25.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל

אביב. תל ,8 קפלן רח'

של מרצון פירוק בדבר מיוחדת החלטה היום: סדר על
מפרק ומינוי החברה של עסקיה מצב על דו"ח הצגת החברה,

החברה. עסקי
עו"ד אלבוים, מאיר    

בא כוח החברה
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בע"מ ביוטכנולוגיה אינסייט
(51-275382-3 (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
טולצ'ינסקי עו"ד במשרדי ,11.00 בשעה ,29.6.2009 תתכנס ביום
ברקוביץ' רח' המוזאון, מגדל ושות', לויצקי כהן מרציאנו שטרן
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,12 קומה אביב, תל ,4
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק תמרי, גיל

בע"מ אשכנזי די.אס.איי.
(51-388719-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זוזובסקי, דין עורכי במשרד ,12.00 בשעה ,30.6.2009 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 גאולה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת אשכנזי, שגיא

בע"מ קפה פאי
(51-374650-3 (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
,5 קומה צבי, בבית ,15.00 בשעה ,30.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,39 הרצל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מעבי, יניב

בע"מ חפר השרון ועמק מושבי הכלכלית של החברה
(51-145266-6 (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
עמק תעשיה באזור ,10.00 בשעה ,1.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם חפר,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק שפט, ירוחם

בע"מ 2003 ספרנר
(51-346447-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אמנון רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,1.7.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח  הגשת לשם נתניה, ,13 ותמר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, שמע, אודי

בע"מ אביגדור ג.
(51-376744-2 (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
עברונה, אילת, ברח' בית ,10.00 בשעה ,1.7.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, זמרן, מיכל

בע"מ וידע חוויה
(51-338097-2 (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
עברונה, אילת, ברח' בית ,11.00 בשעה ,5.7.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

עו"ד, מפרקת זמרן, מיכל

בע"מ שופס זול הכי
(51-368366-4 (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
נגלס, משפחת אצל ,10.00 בשעה ,2.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נתניה, ,5 איפרגן רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק נגלס, יעקב
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בע"מ 2000 הולדינגס אינטרנשיונל לפיד דב
(51-293783-0 (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
זלינגר עו"ד במשרדי ,10.00 בשעה ,2.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,18 קומה ,11 בגין רח' מנחם ושות',
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק לפיד, דב

א.ב. משקאות חינאוי בע"מ
(51-370163-1 (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
,2 עיניים מאור ברח' ,18.00 בשעה ,16.7.2009 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

עו"ד, מפרקת נאילה דיק,

בע"מ וניהול יעוץ ש.מ.ר.ד.
(51-283879-8 (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
שניצר עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,9.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
ספורט, קומה גיבור בית רמת גן, ,7 בגין מנחם רח' ושות', גוטליב
התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ,27
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

רו"ח, מפרקת כהן, שרית

(ישראל) בע"מ פיטר האנד
(51-161678-1 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,5.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,5 המקובלים
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברגמן, רמי

בע"מ פלויד אקו
(51-217441-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,5.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,17 אידר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת ברצלר, אסתר

בע"מ שירות מרכז - ריידר סופר
(51-311431-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שדרות המפרק, במשרדי ,17.00 בשעה ,5.7.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נהריה, ,20 הגעתון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, גורן, ניר

רמות מגן בע"מ
(51-164353-8 (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
בני רמי ברגמן, מושב אצל ,10.00 בשעה ,7.7.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ציון,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק ברגמן, רמי

ושרותים בע"מ נדיב סחר
(51-219010-9 (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' נעמי דרעי, אצל ,10.00 בשעה ,7.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה של סופי דוח הגשת לשם קרית בנימין, ,8 יעקב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת דרעי, נעמי
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בע"מ וניהול אחזקות ענירטק מ.
(51-343977-8 (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
ענירטק מ. במשרדי ,10.00 בשעה ,29.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם רעננה, ,13 אוסטרובסקי רח' בע"מ, וניהול אחזקות
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק אברהם (רמי) מאיר,

בע"מ מתכת עבודות ובניו אמסלם
(51-227791-4 (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
רח' אמסלם, יצחק אצל ,10.00 בשעה ,12.7.2009 תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,40/2 אסף דוד הרב
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אמסלם, יצחק

בע"מ טכנולוגיות ארדיל
(51-279794-5 (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
,10 הדרום ברח'  ,10.00 בשעה ,12.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת סביון, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קריזלר, יעקב

ושרותים בע"מ למסחר ס.ל. ספידי
(51-344589-0 (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
כפר הרשום, החברה במשרד ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם סמיע,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק ספדי, אמיר

בע"מ (94) ויהושע אהרון במוסך רכב פחחות
(51-196462-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרצליה, ,3 ברח' משכית ,10.00 בשעה ,15.7.2009 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 מוכתר, אהרון

בע"מ 6896 אחוזת תכלת בגוש
(51-033970-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,5.7.2009 תתכנס ביום
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם סביון, ,11 הקשת רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מניין  לא יהיה הישיבה ממועד תחילת 30 דקות בתוך אם
שעה באותה ,14.7.2009 ליום הישיבה תידחה לפתיחתה, חוקי

כך הודעה נוספת. על שתימסר ובאותו מקום, בלא

באמצעות זו באסיפה להשתתף  המבקש  מניות בעל כל
לפחות  48 שעות החברה במשרדי להפקידו יידרש כוח, ייפוי

האסיפה. מועד לפני

מפרקת פלג, יהודית

מעוז נחלתי בע"מ
(51-036538-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,10.00 בשעה ,5.7.2009 תתכנס ביום
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם סביון, ,11 הקשת רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מניין  לא יהיה הישיבה ממועד תחילת 30 דקות בתוך אם
שעה באותה ,14.7.2009 ליום הישיבה תידחה לפתיחתה, חוקי

כך הודעה נוספת. על שתימסר ובאותו מקום, בלא

באמצעות זו באסיפה להשתתף  המבקש  מניות בעל כל
לפחות  48 שעות החברה במשרדי להפקידו יידרש כוח, ייפוי

האסיפה. מועד לפני

מפרקת פלג, יהודית
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בע"מ פרוגרנט
(51-268461-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,13.00 בשעה ,20.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי לשם הגשת אוקראינה, חארקוב,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ברגינסקי, איגור

בע"מ אנטרקום
(51-267290-8 (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
החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,20.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי לשם הגשת אוקראינה, חארקוב,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ברגינסקי, איגור

בע"מ אלקטרואשד
(51-340481-4 (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
,33 גוריון בן ברח' ,15.00 בשעה ,29.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  הרצליה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, חדד, רנה

בע"מ סחר י.א. אורדן
(51-363159-8 (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
,33 גוריון בן ברח' ,15.00 בשעה ,22.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  הרצליה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, חדד, רנה

אשבל חשמל בע"מ
(51-188858-8 (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
גוריון בן ברח' ,15.00 בשעה ,13.10.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם הרצליה, ,33
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, חדד, רנה

בע"מ ווילאג' פישרמנס אולד גליליאנס זה
(51-278237-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,12.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של טבריה, לשם הגשת דוח סופי ,1 זכאי בן יוחנן רח' החברה,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ראובן בן דורי,

בע"מ מתקדמות טכנולוגיות פרייז
(51-350936-4 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,12.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת שמואל, לשם גבעת ,18 גוריון בן רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פומרנץ, עופר

בע"מ דגים גידול (98) שפירא גבעת
(51-265481-5 (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
דרור עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,5.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,39 המלך שאול שד' שמואל, בן
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, בן שמואל, דרור
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בע"מ 3000 דבלופמנט סיסטמס סקאיויזיון
(51-322549-0 (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
שרון עו"ד במשרד ,14.00 בשעה ,5.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
לשם גן, רמת ,11 בגין מנחם דרך תדהר, רוגובין בית ושות', רביב
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

עו"ד גרוזמן, שרית

בע"מ הולדקו) (אס.טי.סי. הסבות פי.אס.אף.
(51-382276-7 (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
עמית, במשרדי ,10.00 בשעה ,13.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,17 שדה יצחק רח' ושות', מטלון פולק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק אסולין, שלום

רכבת העמק תל שמאם בע"מ
(51-344813-4 (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 ,3.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כפר ממושב  יריב, רפי את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

יהושע, 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 יריב, רפי

מערכות בע"מ א.א. טקטיטיז'ן
(51-355239-8 (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
ת"ז ברדה,  דותן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

פקס' ,03-5751234 טל' גן, רמת ,5 ז'בוטינסקי מרח' ,025762303
החברה. למפרק ,03-6120057

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, דותן ברדה,

בע"מ איכות מזון מוצרי היילנד
(51-133657-0 (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 ,4.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממושב המאירי, אביבה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

סלעית, למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת המאירי, אביבה

בע"מ מדמאר
(51-277220-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדורסקי ויסמן, מרח' אריה את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חדרה, ,23

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 ויסמן, אריה

מרכז אלמג'ד לחינוך בע"מ
(51-376739-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנדא, מכפר זידאן, אחמד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

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,

מפרק זידאן, אחמד


