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הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט , 1959-החליטה הממשלה להאריך את
מינויו של משה שילה לתפקיד ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד המשפטים ,מיום י״א באלול התשס״ו) 4בספטמבר (2006
עד יום גי בכסלו התשס״ז) 4בדצמבר  ,(2006או עד למינוי מנהל
כללי של קבע ,לפי המוקדם מביניהם.
1

י״ט באלול התשס״ו) 12בספטמבר (2006
)חמ (3—56
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
1

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

מודיעים בזה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף )20א( ו־)23א(
לחוק בנק ישראל ,התשי״ד /1954-מינתה הממשלה ביום י״ז
באלול התשס״ו ) 10בספטמבר  (2006ועדה מייעצת ומועצה
מייעצת לבנק ישראל כמפורט להלן:
ועדה מייעצת  -בהרכב הזה:
אהרון פוגל  -יושב ראש
יעקב שיינין  -סגן יושב ראש
מירנה גיהשאן

חובת מברז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט) 1959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
השירות ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19
לחוק ,למשרת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ,בתנאי
שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מסי  ,2541כפי שפורסמו
בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז
פומבי  ,ושהרכבה יהיה כדלקמן:
1

2

) (1המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או
נציגו  -יושב ראש;
) (2נציב שירות המדינה או נציגו;
) (3החשב הכללי במשרד האוצר או נציגו;
) (4נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום הגנת הצרכן או
הרגולציה שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם
המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
) (5איש אקדמיה בכיר בעל ידע ומומחיות בתחום הגנת
הצרכן או הרגולציה שימנה המנהל הכללי של משרד
התעשיה המסחר והתעסוקה בהתייעצות עם נציב שירות
המדינה.
י״ט באלול התשס״ו) 12בספטמבר (2006
)חמ (3—274

יעל מוריץ

ישראל מימון

גליה מאור

מזכיר הממשלה

לייזה חיימוביץ
שלמה נחמה

1

2

שלמה זוהר

חובת מברז

יעקב נאמן
אריה זייף
חברי הוועדה המייעצת ,מהם אהרון פוגל  -יושב ראש ויעקב
שיינין  -סגן יושב ראש וכן -
דני רוטשילד
אסתר קורן

י״פ התשס״ג ,עמי  400ועמי .712
הודעה בדבר קביעת משדה שלא תחול עליה

אליעזר יונס

מועצה מייעצת  -בהרכב הזה:

ס״ח התשי״ט ,עמי .86

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט) 1959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
השירות ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף
 19לחוק ,למשרת מנהל הרשות להגנת עדים ,בתנאי שיקוים
הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות פעולתה
נקבעו בהחלטת הממשלה מסי  ,2541כפי שפורסמו בהודעה
בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי ,
ושהרכבה יהיה כדלקמן:
1

2

גיאקי ואקים
מיכל בלייך
יעקב אנוך
אמנון שקד
ציפה כרמון
מרגלית יניב
חגית חרמש
ארז ויגודמן
י״ט באלול התשס״ו ) 12בספטמבר (2006
)חמ (3—778
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
ס״ח התשי״ד ,עמי .192
1

134

) (1המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים  -יושב ראש;
) (2נציב שירות המדינה;
) (3פרקליט המדינה;
) (4הסנגורית הציבורית הארצית;
) (5ראש אגף חקירות ומודיעין של משטרת ישראל.
י״ט באלול התשס״ו ) 12בספטמבר (2006
)חמ (3—274
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
1

2

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
י״פ התשס״ג ,עמי  400ועמי .712
ילקוט הפרסומים  ,5584הי בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

הודעה על הוספת משדה לרשימת המשרות
שבתוספת
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי על פי סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרת מנהל הרשות להגנת עדים שבמשרד לביטחון
הפנים ,לרשימת המשרות שבתוספת לחוק.

.3

מוסדותיה של האקדמיה אלו הם :המליאה ,הנשיאות
והמנהלה ,הוועדות )רי פרק שני ,שלישי ורביעי(.

.4

להגשמת מטרותיה האקדמיה מעסיקה עובדים בשכר
)רי פרק שמיני(.
פרק שני :המליאה

ו

.5

2

י״ט באלול התשס״ו) 12בספטמבר (2006

) (2בוחרת את הנשיא ואת סגנו ואת חברי המנהלה
)רי תקנות ;(37 ,36

)חמ (3—1173
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
1

) (3דנה בהצעת התקציב של האקדמיה ומאשרת אותה;
) (4דנה בתכניות הפעולה של האקדמיה ומאשרת אותן;

ס״ח התשי״ט ,עמי .86

) (5דנה בתקנון האקדמיה
ומאשרת אותם;

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

) (6דנה בהצעותיהן של
והדקדוק ומאשרת אותן;

לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה )84ו()ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום(945 ,ו )להלן  -התקנות( ,ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור והסדר
הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה
רשות הסיוע להתנגדות איסלאמית Islamic Resistance -
 ,Support Associationאו בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה,
לרבות כל פלגיו וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה של ארגון
זה ,הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

) (9מכריעה בכל שאלה ,בין בתחום הלשון ובין בתחום
הארגון ,שהמנהלה או שבעה מחברי האקדמיה רואים
אותה כיסודית;
) (10שומעת הרצאות מדעיות בתחום הלשון ובתחומים
הסמוכים לה מפי חבריה ומפי מרצים אורחים.
.6

עמיר פרץ
שר הביטחון
ע״ר  ,1945תוסי  ,2עמי .855

ו

פרק ראשון :האקדמיה ,מטרותיה ומוסדותיה
ו.

״המוסד העליון ללשון העברית״ נקרא האקדמיה ללשון
העברית )להלן  -האקדמיה(.

.2

מטרותיה של האקדמיה אלו הן:
)ו(

לעשות לכינוסו ולחקירתו של אוצר הלשון העברית
לכל תקופותיה ושכבותיה;

) (2לעשות לחקירת מבנה הלשון העברית ,תולדותיה
וגלגוליה;
) (3לכוון את דרכי התפתחותה של הלשון העברית לפי
טבעה ,לפי צרכיה ואפשרויותיה בכל תחומי העיון
והמעשה ,באוצר המילים ,בדקדוק ,בכתב ,בכתיב
ובתעתיק.
ס״ח התשי״ג ,עמי 68ו; התשכ״ג ,עמי  ;65התשכ״ט ,עמי ;33
התשל״ח ,עמי 50ו.

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

)א( בכל שנה יתקיימו לפחות חמש ישיבות של המליאה,
והן ייקבעו בדרך כלל בין חודש מרחשוון לחודש
סיוון .הנשיא קובע את מועדיהן של ישיבות המליאה
ואת סדר יומן.
)ב( נושא שביקשו להעלות לדיון במליאת האקדמיה
שבעה חברים  -תוגש בעניינו בקשה בכתב לנשיא,
והנושא יידון במליאת האקדמיה באחת משתי
הישיבות הסמוכות להגשת הבקשה.

תקנון האקדמיה ללשון העברית ,התשס״ז2006-
בתוקף סמכותה של האקדמיה ללשון העברית לפי
סעיפים ו 7 ,ו־ 8לחוק המוסד העליון ללשון העברית ,התשי״ג-
953ו )להלן  -החוק( ,ובאישור שר המדע והטכנולוגיה התרבות
והספורט ,האקדמיה מתקינה תקנון זה:

הוועדות

בתחום

המינוח

) (8מקבלת דינים וחשבונות על פעולת האקדמיה מן
המזכירות המדעית וממפעל המילון ההיסטורי
 -לפחות אחת לשנתיים  -ודנה בהם;

המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש
להודיע על כך לשר הביטחון באמצעות ארנון איקן ,סגן בכיר
לחשב הכללי במשרד האוצר ,טלי  02-5317506או .02-5317434
זי באלול התשס״ו ) 31באוגוסט (2006
)חמ (3—1080

ובשינויים

המוצעים

לו

) (7מקבלת הודעות של המנהלה ושל ועדות האקדמיה
האחרות ,ודנה בהן במידת הצורך;

ו

1

מליאת האקדמיה -
) (1בוחרת חברים לאקדמיה )רי תקנה ;(38

.7

המליאה מתכנסת מדי פעם בפעם לישיבות מדעיות
מיוחדות או לישיבות חגיגיות לציון מאורע חשוב או
לאירוח של אישי מדינה ואורחים אחרים וכיוצא באלה.

.8

ישיבות המליאה פתוחות לקהל על פי החלטת הנשיא על
כל אחת ואחת מהן.

.9

עשרה ימים קודם לישיבת המליאה שולחים הזמנות
לחברים ומצרפים להן את פירוט סדר היום ואת החומר
העומד לדיון.

 .10המספר הקובע של חברי האקדמיה לצורך תקנות  11ו־12
הוא מספר החברים-המלאים שטרם מלאו להם שבעים
וחמש שנה והנמצאים אותה שנה בארץ )להלן  -המספר
הקובע(.
) .11א( המניין הדרוש לקיים ישיבה של המליאה לשם דיון
בכל עניין שהוא ,להוציא העניינים המנויים בתקנה
 ,12הוא מספר החברים-המלאים המשתתפים )לרבות
המונח חבר )האקדמיה( בתקנון זה מכוון הן לחבר ״מלא״
הן לחבר-יועץ .בכל תקנה שיש בה הבחנה ייכתב במפורש
יחבר-מלאי או יחבר-יועץי.
135

חברים בני שבעים וחמש ומעלה( שלא יפחת מרוב
מניינם של חברי האקדמיה לפי המספר הקובע.
)ב( כל החלטות המליאה ,להוציא ההחלטות בעניינים
המנויים בתקנה  ,12מתקבלות ברוב דעות של
החברים המשתתפים בישיבה .אם הדעות שקולות,
זכות ההכרעה מסורה ליושב ראש בישיבה.
) .12א( המניין הדרוש לקיים ישיבה של המליאה לשם דיון
בשינויים בתקנון ,לשם בחירות )כמפורט בפרק שישי(
או לשם ביטול חברותו של חבר באקדמיה הוא מספר
החברים-המלאים המשתתפים )לרבות חברים בני
שבעים וחמש ומעלה( שלא יפחת משני שלישים של
המספר הקובע.
)ב( החלטות הנוגעות בשינויים בתקנון מתקבלות
בדעותיהם של שני שלישים לפחות ממספר החברים-
המלאים המשתתפים.
)ג( החלטות הנוגעות בביטול חברותו של חבר באקדמיה
מתקבלות בדעותיהם של מספר החברים-המלאים
המשתתפים שלא יפחת משני שלישים של המספר
הקובע .על סדרי קבלת ההחלטות בבחירות רי פרק
שישי.
)ד( בישיבות שעניינן בחירות ,ביטול חברותו של חבר
ושינויים בתקנון החברים-היועצים אינם משתתפים
)ורי תקנה .(35
 .13אין המליאה מחליטה על הצעה אלא אם כן נדונה תחילה
במנהלה או בוועדה המופקדת על הכנת ההצעה או
שהוטל עליה לברר את ההצעה ולהביאה לפני המליאה
לשם החלטה.
פרק שלישי :הנשיאות והמנהלה
 .14הנשיאות כוללת את הנשיא ואת סגן הנשיא ,הנבחרים
במליאה מקרב חברי האקדמיה המלאים )ורי תקנה .(36
 .15במנהלת האקדמיה מכהנים הנשיא וסגן הנשיא וארבעה
חברים מקרב חברי האקדמיה המלאים .ארבעת חברי
המנהלה )להלן  -חברי המנהלה( נבחרים במליאה
)ורי תקנה .(37
.16

הנשיא עומד בראש האקדמיה ,ואלה תפקידיו:
) (1אחראי לפני המליאה לכל פעולות האקדמיה ולדרכי
עבודתה ,ומייצג את האקדמיה כלפי חוץ;
) (2קורא לישיבות המליאה לפי תקנות  6ו־;7
) (3מחליט בדבר פתיחת ישיבות המליאה לקהל )רי תקנה ;(8
) (4יושב ראש בישיבות המליאה;
) (5מביא לפני המליאה אחת לארבע שנים הצעה לבחירת
סגן נשיא )רי תקנה )36ב(( ולבחירת חברי המנהלה )רי
תקנה )37ב((;
) (6מציע למנהלה את הרכב ועדות הקבע  -היושבים
ראש והחברים ,ומודיע למליאה על ההרכבים
שאושרו במנהלה )רי תקנה )22ב((;
) (7מעמיד ועדות וחותם על כתבי המינוי של חבריהן )רי
תקנה )28ג((;
) (8ממנה ממלאי מקום למי שנבחר למוסד ממוסדות
האקדמיה ואין בידו לשמש בתפקידו;
) (9רשאי להשתתף בישיבות כל הוועדות ולהצביע בהן;
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) (10חותם על הודעות לפרסום ברשומות על חברים
חדשים שנבחרו לאקדמיה )או על רשימה מעודכנת
של חברי האקדמיה( ועל שינויים בתקנון;
) (11ממנה עורכים לכתבי העת של האקדמיה )חוץ מן
הרבעון לשוננו ,ורי תקנה )25ד((.
 .17נעדר הנשיא או נבצר ממנו למלא את תפקידו ,ממלא סגן
הנשיא את מקומו; נעדרו הנשיא וסגן הנשיא ,המנהלה
מטילה על אחד מחבריה את תפקידי הנשיא לשעת
היעדרו.
 .18תפקידיה של המנהלה אלו הם:
) (1דנה בהצעת
)רי תקנה ;(58

התקציב

ומגישה

אותה

למליאה

) (2מביאה לפני המליאה אחת לארבע שנים הצעה
לבחירת נשיא )רי תקנה )36ב((;
) (3אחראית לביצוע הפעולות המשקיות של האקדמיה
ולנכסי האקדמיה ומפקחת על הנהלת משקה.
 .19החלטות המנהלה בשאלות עקרוניות )כגון שאלות שיש
בהן כדי להשפיע על התנהלות האקדמיה( או בשאלות
הכרוכות בהוצאה כספית גבוהה מובאות לאישור
המליאה; החלטות אחרות של המנהלה מובאות לידיעת
המליאה )רי למשל תקנות )22ב()29 ,ג()40 ,ב((.
) .20א( שניים מחברי המנהלה מופקדים על העניינים
האמרכליים השוטפים בתיאום עם המנהל הכללי
של האקדמיה )להלן  -המנכ״ל( והם מורשי חתימה
)רי תקנה .(61
)ב( חבר מנהלה שחדל להיות פעיל ,תמנה המנהלה לפי
הצעת הנשיא ממלא מקום לו.
פרק רביעי :הוועדות
 .21האקדמיה מקיימת ועדות קבע ,ועדות למשימות מוגדרות
)כגון ועדות המינוח המקצועיות( וועדות שעה ,כמפורט
להלן.
 .22ועדות הקבע
)א( ועדות הקבע הקיימות :ועדת הדקדוק ,ועדת המינוח
המרכזית ,ועדת הפרסומים ,מערכת מפעל המילון
ההיסטורי )רי תקנות .(26-23
)ב( אחת לארבע שנים הנשיא מציע למנהלה את הרכב
ועדות הקבע :היושב ראש )מקרב חברי האקדמיה
המלאים( וחברי הוועדה )כמפורט בכל ועדה וועדה(.
הודעה על הרכבי ועדות הקבע שאושרו במנהלה
נמסרת למליאת האקדמיה.
)ג( כל ועדת קבע מתכנסת לישיבות לפי הצורך ,ולא
פחות מישיבה אחת בשנה.
 .23ועדת הדקדוק
)א( בוועדת הדקדוק מכהנים לפחות חמישה חברים .יושב
ראש הוועדה הוא חבר-מלא .חברי הוועדה מתמנים
מקרב חברי האקדמיה ,ובעת הצורך מתמנים אנשי
לשון שאינם חברי האקדמיה.
)ב( ועדת הדקדוק דנה ומחליטה בענייני הכתיב ,התעתיק
והפיסוק ,בענייני מורפולוגיה ,הגייה וניקוד ,בענייני
תחביר ושימושי הלשון וכדומה .הוועדה דנה בפרקים
מפרקי לשוננו דיונים שיטתיים ובשאלות שוטפות.
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

בסמכות הוועדה לדון ולהכריע בשאלות דקדוק
הקשורות למונחים המוצעים בוועדות השונות.

.27

)ג( מזכיר מדעי מרכז את עבודת ועדת הדקדוק.
)ד( בעת הצורך הוועדה מקימה ועדות משנה על דעת
נשיא האקדמיה או המנהלה .ועדות המשנה מגישות
את הצעות ההחלטה לוועדת הדקדוק או ישירות
למליאה.
)ה( החלטות ועדת הדקדוק טעונות אישור של המליאה.
הוועדה קובעת אילו החלטות מובאות לדיון במליאה
ואילו החלטות מובאות לאישור המליאה ונדונות רק
אם הוגש עליהן ערעור.
.24

ועדות למשימות מוגדרות
האקדמיה מקיימת ועדות למשימות מוגדרות ,בעיקר
ועדות מינוח מקצועיות )רי תקנה  .(28הוועדות האלה
מתמנות עד לסיום משימתן .המזכירות המדעית מופקדת
על ריכוז עבודתן.

.28

ועדות המינוח המקצועיות
)א( תפקידה של ועדת מינוח מקצועית לקבוע רשימת
מונחים או מילון מונחים במקצוע .הרשימה כוללת
מונחים עבריים וכנגדם בדרך כלל מונחים לועזיים.
)ב( ועדת המינוח המקצועית פועלת מטעם האקדמיה
לבדה או בשותפות עם מוסדות אחרים.
)ג(

ועדת המינוח המרכזית
)א( בוועדת המינוח המרכזית מכהנים לפחות חמישה
חברים ,ולפחות שניים מהם חברים גם בוועדת
הדקדוק .יושב ראש הוועדה הוא חבר-מלא .חברי
הוועדה מתמנים מקרב חברי האקדמיה ,ובעת הצורך
מתמנים לוועדה חברים מתאימים לתפקיד שאינם
חברי האקדמיה.
)ב( ועדת המינוח המרכזית דנה ברשימות מונחים
שנתאשרו בוועדות המינוח המקצועיות )רי תקנה
)28ד(( ,או במונחים הדורשים הכרעה לפי בקשת
המליאה או המזכירות המדעית.
)ג( לישיבה שנדונה בה רשימת מונחים מקצועית
מוזמנים נציגים מוועדת המינוח המקצועית שהגישה
את הרשימה ,והם משתתפים בדיון ומשיבים על
שאלות חברי הוועדה ,ואולם אין להם זכות הצבעה.

-

הנשיא מחליט על הקמת הוועדה בתיאום עם
המזכירות המדעית;

-

חברי הוועדה מתמנים מקרב חברי האקדמיה
ומקרב אנשי המקצוע המומחים לעניינים
הנדונים בוועדה .בעת הצורך מתמנים לוועדה
אנשי לשון שאינם חברי האקדמיה;

-

יושב ראש הוועדה הוא חבר האקדמיה בוועדה
או מאנשי המקצוע שבוועדה;

-

יושב ראש הוועדה וחבריה מקבלים כתבי מינוי
מנשיא האקדמיה ,ובהיעדרו מסגנו או מחבר
אחר של המנהלה.
דרך עבודתה של ועדת מינוח מקצועית

)ד(
-

אנשי המקצוע בוועדה בסיועו של מזכיר הוועדה
מכינים מצע  -רשימת מונחים לדיון;

המינוח

-

)ה( החלטות ועדת המינוח המרכזית טעונות אישור של
המליאה .הוועדה קובעת אילו החלטות מובאות לדיון
במליאה ואילו החלטות מובאות לאישור המליאה
ונדונות רק אם הוגש עליהן ערעור.

הוועדה דנה ברשימה ,מביאה בחשבון החלטות
קודמות של האקדמיה הנוגעות למונחים
הנדונים ,נועצת במידת הצורך באנשים מחוץ
לוועדה ומביאה את שאלותיה בענייני דקדוק
לפני ועדת הדקדוק;

-

לאחר הקריאה הראשונה הוועדה שולחת את
רשימת המונחים המלאה או את הפרקים שנדונו
לחברי האקדמיה ולאנשי מקצוע לשם קבלת
הערות;

-

הוועדה מתכנסת לקריאה שנייה ודנה בהערות
שהתקבלו על הרשימה;

-

לאחר הקריאה השנייה הוועדה מגישה את
הרשימה לוועדת המינוח המרכזית )רי תקנה .(24
מזכיר הוועדה ונציגיה מציגים לפני ועדת המינוח
המרכזית את הרשימה ,וועדת המינוח המרכזית
דנה במונחים ומחליטה את החלטותיה;

-

ועדת המינוח המקצועית רשאית לערער לפני
ועדת המינוח המרכזית על החלטותיה של
האחרונה;

-

לאחר אישור הרשימה בוועדת המינוח המרכזית,
הרשימה מוגשת לאישור המליאה מטעם ועדת
המינוח המרכזית וועדת המינוח המקצועית;

-

הוועדה המקצועית רשאית לערער לפני המליאה
על החלטות ועדת המינוח המרכזית.

)ד( מזכיר מדעי
המרכזית.

.25

מינוי ועדת מינוח מקצועית

מרכז

את

עבודת

ועדת

ועדת הפרסומים
)א( בוועדת הפרסומים מכהנים שלושה חברים לפחות
מקרב חברי האקדמיה המלאים.
)ב( ועדת הפרסומים בוחנת ומאשרת עבודות המוצעות
לפרסום ,חוץ ממאמרים המיועדים לפרסום בקבצים
ובכתבי עת )אלו נתונים לשיקול הדעת של העורך או
העורכים בלבד(.
וקוראים-מעריכים
עורכים
מעמידה
)ג( הוועדה
לפרסומים ,הן מחברי האקדמיה הן מחוצה לה.
)ד( הוועדה ממנה עורך לרבעון לשוננו בהתייעצות עם
הנשיא.
)ה( הוועדה מביאה את החלטותיה לידיעת המנהלה
ולאישורה.
מוסרת

הודעה

למליאה

על

)ו(

ועדת הפרסומים
החלטותיה.

)ז(

המנכ״ל או מזכיר מדעי שהנשיא ממנה משמש מזכיר
ועדת הפרסומים.

 .26מערכת מפעל המילון ההיסטורי  -ר׳ פרק שביעי :מפעל
המילון ההיסטורי.

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

)ה( מזכיר מדעי או אדם אחר הפועל בתיאום עם המזכירות
המדעית מרכז את עבודת הוועדה .מתפקידו להביא
לידיעת הוועדה את החלטות האקדמיה בעניינים
הקשורים לדיוניה.
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הוועדה למילים בשימוש כללי

.29

)א( הוועדה למילים בשימוש כללי פועלת דרך קבע כדי
לתת מענה על הצורך למצוא חלופות עבריות למילים
לועזיות בשימוש כללי; בעת הצורך הוועדה דנה
במונחים מקצועיים שאינם בתחום עיסוקה של ועדת
מינוח מקצועית קיימת.
)ב( בוועדה למילים בשימוש כללי מכהנים לפחות
חמישה חברים .יושב ראש הוועדה הוא חבר
האקדמיה .לחברי הוועדה מתמנים חברי האקדמיה
ומומחים ואנשי לשון וספרות אחרים.
)ג( אחת לארבע שנים הנשיא מציע למנהלה את הרכב
הוועדה ,היושב ראש וחברי הוועדה ,והודעה על כך
נמסרת למליאת האקדמיה.
)ד( דרך העבודה של הוועדה למילים בשימוש כללי

 .33חברי האקדמיה מקבלים לשם חוות-דעה את תוצאות
דיוניהן של הוועדות בתחום הדקדוק והמינוח קודם
הבאתן למליאה )רי תקנות )28 ,9ד()29 ,ד((.
 .34לחברי כבוד נבחרים אישים החיים מחוץ לישראל או
חברי האקדמיה )סעיף )4א( בחוק( .חברי כבוד מחוץ לארץ
השוהים בארץ אינם משתתפים בישיבות בחירות.
פרק שישי :דרכי הבחירות וההצבעה
 .35הדיון בישיבה שעניינה בחירות הוא דיון סגור ומשתתפים
בו חברים-מלאים בלבד; על מהלך הישיבה לא יפורסם
אלא במי החליטה האקדמיה לבחור.
 .36בחירת הנשיא וסגן הנשיא
)א( הנשיא וסגן הנשיא נבחרים במליאת האקדמיה מקרב
חברי האקדמיה המלאים.
כל תקופת כהונה )קדנציה( של הנשיא ושל סגנו היא
ארבע שנים.

סדר היום של ישיבות הוועדה נקבע בידי יושב
ראש הוועדה עם המזכיר המדעי המרכז את עבודת
הוועדה.
הוועדה דנה בכל מילה בשתי קריאות .לאחר הקריאה
הראשונה נשלחות ההצעות שהועלו בוועדה לחברי
האקדמיה לשם קבלת הערות.
הוועדה נועצת באנשי מקצוע ומומחים ובמידת
הצורך מזמינה אותם לישיבותיה.
)ה( מזכיר מדעי מרכז את עבודת הוועדה.
)ו(

החלטות הוועדה למילים בשימוש כללי נדונות
במליאה.

 .30ועדות שעה
הנשיא או המנהלה מציעים לפני המליאה כינון של ועדות
שעה ,וחבריהן נבחרים במליאה.
פרק חמישי :החברות באקדמיה
 .31לחברות באקדמיה  -חברים-מלאים ,חברים-יועצים
וחברי כבוד  -נבחרים חוקרי הלשון העברית; חוקרי
הספרות העברית לתקופותיה שבעבודתם המדעית
תרמו למחקר הלשון העברית; סופרים עבריים ומתרגמים
שבכתיבתם יש תרומה נכבדה לעברית המתחדשת .כן
יכולים להיבחר אנשי מדע שלעבודותיהם נגיעה של ממש
ללשון העברית ואישים מתחומים אחרים שתרמו תרומה
מיוחדת ללשון העברית ולספרותה.
) .32א( חבר האקדמיה נדרש להשתתף בישיבות המליאה
ובפעילות האקדמיה בשני תפקידים לפחות  -כפי
שיוטל עליו ובתיאום עמו  -כגון חברות בשתי ועדות.
דרישות אלו אינן מוטלות על חברי כבוד ועל חברים
שמלאו להם שבעים וחמש שנה ומעלה.
ב(

חבר-יועץ של האקדמיה אינו משתתף בישיבות
מליאה שעניינן בחירות לאקדמיה ,ביטול חברותו של
חבר ושינויים בתקנון )רי תקנה )12ד((.

)ג(

חבר-מלא שנעדר שנתיים מישיבות מליאת האקדמיה
ומישיבות ועדות שהוא חבר בהן  -בלא סיבה מספקת
 לא יימנה עוד כחבר באקדמיה .חבר-יועץ שנעדרשנתיים מישיבות מליאת האקדמיה ומישיבות ועדות
שהוא חבר בהן  -בלא סיבה מספקת  -חברותו פוקעת
ביום שנמסרת על כך הודעה במליאה.
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סגן הנשיא יסיים את כהונתו כאשר נבחר נשיא
חדש.
)ב( המנהלה מגישה למליאה הצעה למועמד לנשיא;
הנשיא מגיש למליאה הצעה למועמד לסגן הנשיא.
)ג( לא ייבחר לנשיא או לסגן נשיא מי שמלאו לו  75שנה
ומעלה.
)ד( הבחירות הן חשאיות ,וההצבעה נעשית על ידי
פתקים.
)ה( מועמד לנשיא ומועמד לסגן נשיא שזכו ברוב מוחלט
של משתתפי הישיבה  -נבחרו.
)ו(

לא זכה המועמד ברוב הדרוש  -ממשיך הנשיא
היוצא או סגן הנשיא היוצא למלא את התפקיד עד
לישיבה שבה ייבחר הנשיא או סגן הנשיא.

 .37בחירת חברי המנהלה
)א( ארבעת חברי המנהלה נבחרים במליאה אחת לארבע
שנים.
)ב(

הנשיא מציע למליאה רשימת מועמדים לחברי
המנהלה מקרב חברי האקדמיה המלאים; כמו כן
כל חמישה חברי אקדמיה מלאים יכולים להציע
מועמדים משלהם.

)ג(

חבר מנהלה שסיים שתי תקופות כהונה )קדנציות(
רצופות לא ייבחר לתקופת כהונה שלישית ברציפות.

)ד(

הבחירות הן חשאיות ,וההצבעה נעשית על ידי
פתקים.

)ה(

חברי המנהלה נבחרים ברוב מוחלט של משתתפי
הישיבה.
אם היו יותר מארבעה מועמדים לחברות במנהלה,
ייבחרו הארבעה שקיבלו את מספר הקולות הרב
ביותר.

 .38בחירת חברים לאקדמיה
)א( בישיבה קודמת לישיבת הבחירות המליאה מעמידה
ועדה לבירור סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה.
בוועדה חמישה חברים מקרב החברים-המלאים.
)ב( הוועדה מקבלת הצעות למועמדים .כל הצעה טעונה
חתימתם של שלושה חברים-מלאים ,וכוללת קורות
חיים של המועמד ,ציון הישגיו ונימוקים לבחירתו.
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

)ג( בישיבת הבחירות הוועדה מביאה את מסקנותיה
לפני המליאה.

 .44עובדי מפעל המילון )רי תקנה  (48מוציאים לפועל את
תכנית העבודה של מפעל המילון.

)ד( הבחירות הן חשאיות ,וההצבעה נעשית על ידי
פתקים.

פרק שמיני :העובדים בשכר

)ה( לבחירת חבר דרוש רוב דעות של שני שלישים מן
החברים המשתתפים בישיבה )ורי תקנה )12א(( .אם
בהצבעה הראשונה לא קיבל המועמד את הרוב
הדרוש ,מצביעים בשנייה באותה הישיבה .אם גם
בהצבעה השנייה לא קיבל המועמד רוב של שני
שלישים ,אין מצביעים בשלישית.
)ו(

אם זכה ברוב הדרוש מספר מועמדים גדול ממספר
המקומות הפנויים על פי החוק ,ייבחרו אלה שזכו
במספר קולות רבים יותר בסדר יורד .אם זכו כמה
מועמדים במספר שווה של קולות ,מכריעים ביניהם
בהצבעה.

)ז(

נשיא האקדמיה מודיע למועמד שנבחר על בחירתו.
המועמד יהיה לחבר האקדמיה לאחר שיודיע בכתב
על הסכמתו להיות חבר באקדמיה ולמלא את הנדרש
ממנו )רי תקנה .(32
פרק שביעי :מפעל המילון ההיסטורי

 .39מפעל המילון ההיסטורי הוא התחום המרכזי בפעילות
המדעית-המחקרית של האקדמיה.
) .40א( המוסדות העומדים בראש מפעל המילון אלו הם:
עורך המילון ,מערכת המילון ,מועצת המערכת.
)ב( הנשיא בהתייעצות עם המנהלה ממנה את עורך
המילון ,את המערכת ואת מועצת המערכת .הודעה
על המינויים נמסרת למליאת האקדמיה.
.41

עורך המילון
)א( עורך המילון מופקד על ניהול העבודה במפעל המילון
ההיסטורי.
)ב( העורך מגיש למליאה דין וחשבון על מפעל המילון
ההיסטורי לפחות אחת לשנתיים.

.42

מערכת המילון
)א( למערכת המילון מעמד של ועדת קבע )רי פרק רביעי
ותקנה )22א((.
)ב( במערכת המילון לפחות שלושה חברים ,ובהם עורך
המילון .נשיא האקדמיה משמש יושב ראש של מערכת
המילון ,אבל בידו למנות איש אחר לתפקיד זה.

.43

 .45האקדמיה מעסיקה עובדים בשכר להגשמת מטרותיה
)רי תקנה  (4כמפורט בסעיפים הבאים.
 .46המנהל הכללי )המנכ״ל(
)א( המנכ״ל מופקד על כל העניינים המנהליים והכספיים
של האקדמיה ,והוא אחראי למימושם על פי הנחיות
הנשיא והמנהלה.
)ב( המנכ״ל הוא בעל זכות חתימה )רי תקנה .(61
 .47המזכירות המדעית
)א( המזכירות המדעית מופקדת על ביצוע פעולתה של
האקדמיה בתחום התקן )נורמה( בעברית בת ימינו.
המזכיר המדעי ,העומד בראש המזכירות המדעית,
אחראי לפני מוסדות האקדמיה לביצוע פעולותיה
של המזכירות המדעית.
)ב( המזכירים המדעיים מרכזים את עבודתן של ועדת
הדקדוק ,ועדת המינוח המרכזית ,ועדות המינוח
המקצועיות ,הוועדה למילים בשימוש כללי ,וכן כל
ועדה שעניינה קביעת התקן בעברית בת ימינו.
)ג( המזכירות המדעית מכינה הצעות החלטה של
הוועדות שנמנו לעיל )סעיף ב( למליאת האקדמיה,
ומציגה את ההצעות בישיבות המליאה.
)ד( המזכירות המדעית מכינה ומוסרת את החלטות
האקדמיה בענייני לשון לחתימת שר החינוך והתרבות
ולפרסום ברשומות.
קודם למסירת החלטה לפרסום ברשומות היא תובא
לידיעת חברי האקדמיה בכתב.
)ה( המזכירות המדעית עושה לפרסום החלטות האקדמיה
בענייני לשון בציבור ומשיבה על פניות הציבור
בענייני לשון.
 .48האקדמיה מעסיקה עובדי מחקר בתחום הלשון העברית
ובתחומים הסמוכים לה במפעל המילון ההיסטורי.
 .49האקדמיה מעסיקה עובדים במדורים נוספים כגון
המזכירות האמרכלית ,מדור המחשוב ומדור ההוצאה
לאור ,וכן מעסיקה יועצי לשון ברשות השידור.
 .50עובד בשכר של האקדמיה אינו נבחר לחבר האקדמיה.
 .51עובד האקדמיה יכול לשמש חבר בוועדה מוועדותיה של
האקדמיה.

)ג( מערכת המילון מתווה את דרכי העבודה ואת סדרי
העבודה של מפעל המילון בהתייעצות עם מועצת
המערכת.

פרק תשיעי :פרסומי האקדמיה

)ד( עובד שהנשיא ממנה על דעת עורך המילון משמש
מזכיר מערכת המילון.

 .52האקדמיה מוציאה כתבים הן לבדה הן בשותפות עם
מוסדות אחרים.

מועצת המערכת
)א( במועצת המערכת לפחות חמישה חברים .נשיא
האקדמיה משמש יושב ראש של מועצת המערכת,
אבל בידו למנות איש אחר לתפקיד זה.
)ב( מועצת המערכת מתכנסת לפחות אחת לשנה ,מקבלת
דין וחשבון על העבודה במפעל המילון ומייעצת
לעורך ולמערכת.

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

 .53האקדמיה מוציאה כתבים כדלקמן:
) (1זיכרונות האקדמיה ללשון העברית  -מתפרסמים
בהם זיכרונות דברים מלאים של ישיבות המליאה;
דינים וחשבונות על פעולתה של האקדמיה; רשימת
חברי האקדמיה; סיכום החלטותיה בענייני לשון
ושאר העניינים שבתחום פעולתה וכיו״ב;
) (2מילונים מקצועיים ורשימות
בדקדוק ,בכתיב ,בתעתיק וכדומה;

מונחים;

החלטות
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) (3הרבעון לשוננו לחקר הלשון העברית והתחומים

הודעה על מינוי מנהל כללי

הסמוכים לה;

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-

) (4קבצים וספרים שבהם מתפרסמים מחקרים של יחידים
בתחום חקר הלשון העברית ובתחומים הסמוכים לו;
) (5פרסומים לציבור בתחום פעולתה של האקדמיה
ובתחומים הסמוכים לו ,כגון לשוננו לעם ,ידיעון
האקדמיה אקדם ולמד לשונך;
) (6פרסומי מפעל המילון ההיסטורי.
 .54האקדמיה מפרסמת חומר של מפעל המילון ההיסטורי
ואת החלטותיה בדקדוק ובמינוח בכלים ממוחשבים ,כגון
בתקליטורים ובמרשתת האינטרנט.
 .55חברי האקדמיה זכאים לקבל חינם את הכתבים המפורטים
בתקנה  (1)53עד ) (5שהאקדמיה מוציאה לבדה; את
פרסומי מפעל המילון ההיסטורי )תקנה  ((6)53הם זכאים
לקבל בהנחה.

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט) 1959-להלן  -החוק( ,ובתוקף סמכותה לפי
סעיף  41לחוק ,מינתה ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה
מיום די באלול התשס״ו ) 28באוגוסט  ,(2006את שלמה גור
לתפקיד המנהל הכללי של משרד מבקר המדינה.
1

י׳ באלול התשס״ו ) 3בספטמבר (2006
)חמ (3—56
יעקב ליצמן
יושב ראש ועדת הכספים
1

ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .86

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל״ג1973-

פרק עשירי :הכנת התקציב

בהתאם לסעיף )10ו( לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג1973-
)להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה ,מחליטה
ועדת הכספים של הכנסת להאריך ,עד יום חי באלול התשס״ו
) 1בספטמבר  ,(2006את המועד האחרון שבו על נציגי מפלגת
מד״ע  -מפלגה דמוקרטית ערבית למסור למבקר המדינה את
חשבונותיה השוטפים כמפורט להלן:
1

 .56שנת הכספים כהגדרתה בחוק הפרשנות ,התשמ״א, 1981-
3

היא שנת הכספים של האקדמיה.
 .57המנכ״ל מכין בכל שנה ,עד סוף חודש נובמבר  -או
בכפוף לאישור תקציב המדינה בכנסת  -את הצעת
התקציב לשנת הכספים הסמוכה ומגיש אותה למנהלה.
ההצעה תוכן על פי הסעיפים הנוגעים לתאגיד על פי חוק
בעקרונות חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה. 1985-

) (1לתקופה שמיום כי בטבת התשס״ה ) 1בינואר  (2005עד יום
לי בכסלו התשס״ו ) 31בדצמבר ;(2005

אותה לפני המליאה לא יאוחר מחודש ינואר ובכפוף

) (2לתוקפה שמיום אי בטבת התשס״ו ) 1בינואר  (2006עד יום
בי באייר התשס״ו ) 30באפריל ;(2006

4

 .58המנהלה דנה בהצעת התקציב ומאשרת אותה ,ומביאה
לאישור תקציב המדינה בכנסת.

) (3לתקופת הבחירות לכנסת השבע עשרה.

 .59המליאה רשאית לקבל את ההצעה כמות שהיא ,לתקן
אותה או לדחותה .דחתה המליאה את ההצעה ,קורא
הנשיא בתוך שבועיים לישיבת מליאה נוספת לדון בהצעת
תקציב חדשה.

י״א באלול התשס״ו ) 4בספטמבר (2006
)חמ (3—66
יעקב ליצמן
יושב ראש ועדת הכספים
1

 .60ביצוע התקציב מסור בידי הנשיא ,המנהלה והמנכ״ל.
 .61חתימתם של שניים מתוך חמשת המנויים לקמן מחייבת

הודעה על מינוי עושי שוק ראשיים

את האקדמיה בכל עסקאותיה; ואלה הם :הנשיא ,סגן
הנשיא ,שני חברי המנהלה המופקדים על העניינים
האמרכליים )רי תקנה )20א(( והמנכ״ל.

ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .52

לפי חוק מילווה המדינה ,התשל״ט1979-
מודיעים בזה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 6א לחוק
מילווה המדינה ,התשל״ט , 1979-מינתה הממשלה את
המפורטים להלן לעושי שוק ראשיים נוספים לענין החוק
האמור:
1

פרק אחד עשר :התקנון הקודם

2

 .62התקנון הקודם של האקדמיה ללשון העברית  -בטל.
5

) (1החברה המרכזית לשירותי בורסה )נ.ע (.בע״מ;

כ״ח באייר התשס״ו ) 26במאי (2006

) (2אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע״מ.

)חמ (3—786
משה בר-אשר
נשיא האקדמיה ללשון העברית
3

4

5

י״ז באלול התשס״ו ) 10בספטמבר (2006
)חמ (3—2085

ס״ח התשמ״א ,עמי  ;302התשנ״א ,עמי  ;30התשנ״ד ,עמי .358
ס״ח התשמ״ה ,עמי .60
ק״ת התשי״ד ,עמי  ;(1188) 1162התשי״ח ,עמי  ;1718התשכ״ט,

1

עמי  ;1547התשנ״ד ,עמי .252
2
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ירון זליכה
החשב הכללי
ס״ח התשל״ט ,עמ׳  ;112התשס״ה ,עמ׳  ;93י״פ התשס״ה ,עמ׳
.3091
י״פ התשס״ו ,עמי .4140

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

הודעה למעוניינים והזמנתם
לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה( ,התשכ״ד1964-
בהתאם לתקנה )3א( לתקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(,
התשכ״ד , 1964-אני מודיע כי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת ,במשרד הבינוי והשיכון ,קרית
הממשלה ,מזרח ירושלים ,בנין גי )חדר ישיבות אצל האדריכל הראשי( ביום שני ,אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר  (2006בין
השעות .13:00-11:00
1

המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן:
.1

משתכנים בבנין שנכלל בתכנית  -על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש ,המייצג את המספר הגדול
של המשתכנים באותו בנין ,הרוצים להשמיע את טענותיהם;
מעוניינים אחרים  -אישית ,או על ידי בא כוח ,שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש.

.2

הודעות לוועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים ,משרד הבינוי והשיכון ,קרית הממשלה ,מזרח ירושלים,
בנין ג׳.
תוספת
המקום

מסי התכנית

גושים

דובב

1/7601/1

14236

עין מאהל

)1/532/2(1

16937
16936
16940

13
4
1

כפר ברא

3/69/2

8891

55 ,19-16

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

בצרה

)63/389/2(1

8976

54 ,35

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

1

17
148
76

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

יעף

63/1044/1

7822

,44 ,41 ,40 ,36
,100 ,95 ,81-71
106 ,105

,45 ,43 ,42 ,35 ,25
119 ,51 ,47

8059
8060

10 ,9
22

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

פתח תקוה
עמישב

3/34/14

6321

96

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

בית דגן

)3/67/10(9

7208

)3/06/43(42

6132

תל אביב

1

השכונה

חלקות בשלמות

חלקי חלקות

יזם התכנית
המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

סלמה

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

11 ,9

62 ,61

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

ק״ת התשכ״ד ,עמ׳ .1671
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חלקות בשלמות

המקום

השכונה

מסי התכנית

גושים

נשר

רמת יצחק

2/10/40

11204
11205
11206

3
4-2
15 ,3

רכסים

רחי הורדים

2/12/8

11145

99 ,9

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

מעלות

קורן גי
רחוב הורד

2/53/13

19891
18430

11
26 ,25

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

מעלות

רחי הארזים

2/53/14

18597
18598

38 ,7
38

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

טבריה

עטר חיים

1/12/45

15054
15289

29 ,21
17

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

עין הוד

2/74/1

11946

,89 ,29 ,23-21
108
,29 ,17 ,14 ,9
58
1

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

עין הוד

2/74/2

עין הוד

2/74/3

,11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3
14
1
37 ,7

11947
11939

חלקי חלקות

יזם התכנית
יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

11945

16-14 ,11-9 ,4-1

,17 ,13 ,12 ,8 ,7 ,5
55-53 ,48 ,34 ,18

11952

49 ,13-2

,59 ,46 ,18 ,14
69 ,66
,22 ,21 ,19 ,18 ,15
,51 ,50 ,45 ,44
59-57

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

1

המרכז לרישום
עירוני  -מינהל
מקרקעי ישראל
תל אביב

11947

55-52 ,49-46 ,20

11939
11946

,73 ,72 ,27 ,18 ,16-4
106 ,99 ,89-87 ,85

11947

,16 ,13-10 ,3 ,2
73 ,70 ,64 ,28-25
71

,70 ,29 ,23-21
,98 ,96 ,74 ,71
108 ,105-101
1

11952
11953
כרמיאל

כפר סבא
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מורד הגיא

1/18/44

18990
18991

3/23/34
)(23,33

7602

,19 ,18 ,15 ,14 ,9
58 ,41-39 ,29 ,24
69
35
14
96

270 ,269

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב
חברת אזורים
תל אביב
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המקום

השכונה

מסי התכנית

גושים

חלקות בשלמות

ירושלים

רמות אלון

)5/27/11(6

30715
30869
)גושי
שומה(

1

באר שבע

נחל עשן

4/34/4

38384

28 ,26-24

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

באר שבע

נחל בקע

4/07/6

38301

,50-48 ,10 ,8 ,3
69-63
71 ,70 ,10

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

באר שבע

נחל בקע

4/07/7

38306

חלקי חלקות

יזם התכנית

9

חברת אזורים
תל אביב

,36-31 ,24-22
48 ,45 ,43 ,40-38
38312

,27 ,19 ,14-12 ,2 ,1
40-36 ,34-31 ,28
,42-37 ,26-22
46 ,45

יחידת הרישום
משרד הבינוי
והשיכון תל
אביב

39598
39599
39601

56 ,55
22 ,21
46 ,45

חברת אזורים
תל אביב

38316
4/17/4

מצפה רמון

ג׳ באלול התשס״ו ) 27באוגוסט (2006
)חמ (3-287
קרלוס דרינברג
יושב ראש הוועדה

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור
הודעה לפי סעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ כס28/3/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2495התשל״ט ,עמ׳  ,521מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,6438חלקה ) 201לשעבר חלקה  (12בשטח של  622מ״ר; סך כל שטח ההפקעה 68 :מ״ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית כפר סבא ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בתמוז התשס״ו ) 5ביולי (2006
)חמ (3-2

1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
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יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הל/מק524/״,
שינוי לתכניות הל/מק ,407/מי/במ113/א ,וביטול תכניות הל/
מק ,407/מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח׳ השלום
 גוש  ,29524ח״ח  ;28מגרש  25בשלמותו לפי תכניות הל/מק/ ,407מי/במ113/א.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת
הבעלים; ב( שינוי קווי בנין; ג( שינוי בהוראות אדריכליות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל ,רח׳ החוצבים  ,2ת״ד  ,3424מבשרת,
טל׳  .02-5333125העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל׳ .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב׳ בתמוז התשס״ו ) 28ביוני (2006
שמעון איינשטיין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בב/מק/
3016״ ,שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א ,בב/105/ב ,ולתכנית
בב/במ/414/-1/א ,ולתכנית מיתאר מקומית בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח׳ הרב
יעקב לנדא  - 10,6גוש  ,6188ח״ח ) 5תת־חלקות .(3104,3102
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יח״ד אחת )דירת גג(
בקומת הגג )קומה ו׳ חלקית( בכל אחת מתת־החלקות בתחום
התכנית ,על ידי ניצול שטחם העיקרי של חדרי הגג )המותרים
לפי תכנית בב/105/ד ,(2/ובתוספת שטחים עיקריים שלא
נוצלו בקומת הקרקע )המסחרית( של הבנין ונוידו לקומת הגג,
144

ללא תוספת שטחים עיקריים; ב( קביעת הוראות בינוי ותנאים
למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח׳ דוד המלך  ,11בני ברק ,טל׳ .03-5776579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
הר/מק2136/״ ,שינוי לתכניות הר)1827/בת ,(09-הר.1900/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש ,6592
חלקות  ,102 ,69ח״ח .60
עיקרי הוראות התכנית :שינוי חלוקת שטחי בניה בין
מגרשים ,ללא שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5537התשס״ו ,עמ׳ .3523
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ,רח׳ סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך
בגין  ,125תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ז באב התשס״ו ) 21באוגוסט (2006
יעל גרמן
יושבת ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ חד/מק1338/״,
שינוי לתכנית חד248/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10014
ח״ח .46
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין חזיתי )מזרחי(
וקווי בנין צדיים )דרומי וצפוני( למבנה קיים; ב( הגדלת תכסית
קרקע.
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה ,טל׳ .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ פלי״ם  ,15חיפה ,טל׳ .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט״ו באב התשס״ו ) 9באוגוסט (2006
חיים אביטן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
חכ/מק/1459/א״ ,שינוי לתכניות מכ ,243/מכ/מק.459/
-

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין לפי פירוט זה:
א( הקטנת קו בנין קדמי למבנים קיימים לדרך מס׳  17עד אפס
במקום  2.50מ׳; ב( הקטנת קו בנין צדדי/אחורי לחלק ממבנה
קיים עד  1מ׳ במקום  3מ׳; ג( בכל בניה חדשה מעל המבנים
הקיימים יהיה קו הבנין ללא שינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5377התשס״ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד״נ חוף הכרמל ,טל׳ ¬8136213
 ,04ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
רח׳ פלי״ם 15א ,חיפה ,טל׳  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ באלול התשס״ו ) 30באוגוסט (2006
כרמל סלע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מס׳ מק/מכ333/ה״ ,שינוי לתכניות מכ333/א ,מכ.201/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכסים הצעירה,
גבעת החרובים ,רח׳ הנרקיסים  - 12-2גוש  ,10393ח״ח ;17
מגרשים .147 ,123-118
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד המגרשים  118עד 123
למגרש  ;1ב( שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים:
הגדלת מספר הקומות מעל קומת הכניסה מ־ 2קומות
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

0

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5428עמ׳  ,3879התשס״ה.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוף הכרמל
גוש  ,10542ח״ח  ;19גוש  ,10544חלקה  26בשלמותה ,ח״ח .27

ל־ 4קומות ,הגדלת גובה בנינים מ־ 12.5מ׳ ל־ 14מ׳ ,הקטנת
מספר הקומות מתחת לקומת הכניסה מ־ 3קומות ל־ 2קומות,
שינוי בחלוקת שטחי הבניה העיקריים כדלקמן :מעל קומת
הכניסה  70%לעומת  ,43%מתחת לקומת הכניסה  43%לעומת
 70%תוך שמירה על סך כל השטח העיקרי המותר; פירוט שטחי
שירות לכל יח״ד :מיתקנים טכניים  7 -מ״ר ,מחסן  6 -מ״ר,
חדר מדרגות  8 -מ״ר ,חניה  30 -מ״ר ,מרתף  10 -מ״ר ,שטח
קומת הכניסה המשותף לא ייכלל במנין הקומות ובגובה הבנין,
עליית גג  -ניתן להוסיף לגובה גג רעפים ששיפועו אינו עולה
על  ,35שטח זה יהיה נוסף על שטחי הבניה המנויים ,מרפסות
מקורות  12 -מ׳ ,מרפסות בלתי מקורות וגשרונים לא ייכללו
בשטחי הבניה ,קומת עמודים מפולשת  -השטח המשותף
 הקומה לא תיכלל במנין הקומות ובגובה הבנין; ג( הגדלתמספר יחידות הדיור מ־ 60יח״ד ל־ 132יח״ד.

ו׳ באלול התשס״ו ) 30באוגוסט (2006
יואל מוזס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/25/1/מא״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
יוחנן הסנדלר  - 14 ,12גוש  ,7607חלקות  57 ,56בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת זכויות בניה ,שטחים
עיקריים מחלקה  57לחלקה  ,56סך הכל  213מ״ר ,לחלקה  56יהיו
 2,000מ״ר שטחים עיקריים ולחלקה  57יהיו  3,504מ״ר שטחים
עיקריים .שטחי שירות המוקנים לכל חלקה יתוקנו בהתאמה;
ב( שינוי בקו בנין הצדדי בגבול שבין חלקות  56ו־ :57חלקה
 ,57צד מערבי ,קו בנין יהיה  5מ׳ ,חלקה  ,56צד מזרחי ,קו
בנין יהיה 0.00 :מ׳ לקומת הקרקע 1.5 ,מ׳ בקומה א׳ 3.5 ,מ׳
בקומה ב׳; ג( חלקה  ,56שינוי בקווי בנין למבנה הקיים :קו בנין
מערבי 1.40 :מ׳ .קו בניה לכל מבנה חדש או תוספת בניה יהיה
 4מ׳; ג( קביעת הוראות לקווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,137כפר סבא ,טל׳ .09 - 7649177
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העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳ .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
יהודה בן חמו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ נת/מק35/547/״,
שינוי לתכנית נת.547/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ׳ בן ציון,
רח׳ יהודה אלחריזי  - 10גוש  ,8241חלקה  62בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטחים עיקריים;
ב( הקטנת קווי בנין; ג( ניוד שטחי בניה בין הקומות; ד( ניוד
שטחי בניה משטח עיקרי לשטח שירות; ד( שינוי לבינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתניה ,רח׳ הצורן  ,3אזור התעשיה קרית ספיר ,נתניה,
טל׳  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ מוצקין  ,91רמלה,
טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,רח׳ שילה  ,21ראש העין ,טל׳ .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מס׳ רנ/מק81/״ ,שינוי לתכנית אפ.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח׳
ג׳ון קנדי  - 15גוש  ,4272חלקה  35בשלמותה; מגרש 1
בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בנין :קדמי ,צדדי
ואחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5532התשס״ו ,עמ׳ .3356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,רח׳ שילה  ,21ראש העין ,טל׳
 ,03-9007289ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל׳ ¬9788444
 ,08וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ג באב התשס״ו ) 17באוגוסט (2006
משה סיני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין

כ״ז בניסן התשס״ו ) 25באפריל (2006
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רנ/מק54/״,
שינוי לתכניות אפ ,1/2003/רנ ,3/2003/רנ/מק.4/2003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח׳ נשר 7
 גוש  ,5490חלקה  128בשלמותה; מגרש  992בשלמותו.עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין צדי ואחורי
בייעוד מגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק17/3/2/1/״,
שינוי לתכניות רצ/3/2/1/א ,רצ 3/2/1/בתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ׳
נווה ים ,רח׳ ברקת  - 27גוש  ,4747חלקה  ;4מגרש .11
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין בקומה א׳
מ־ 5מ׳ ל־ 3מ׳ ,לצורך סגירת מרפסת כשטח שירות וזאת במסגרת
השטחים המותרים לפי תב״ע וכמסומן בתכנית הבינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח׳ הכרמל  ,20ראשון לציון ,טל׳ ¬9547577
 .03העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח׳ הרצל  ,91רמלה,
טל׳ .08-9788444

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה ,רח׳ השוק  ,6רעננה ,טל׳ ,09-7610516
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
רח׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
דורון יום טוב ניב
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳
רצ/מק1/21/1/1/״ ,שינוי לתכנית רצ 21/1/1/בתוקף.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון
ראשון לציון.

) (1״תכנית מפורטת מס׳ שד/מק14/104/״ ,שינוי לתכניות
שד/9/104/א ,שד/מק/9/104/א.4

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר בינוי
והנחיות כלליות לבריכות שחיה :א( הבריכות יוקמו רק
באזור המיועד למגורים צמודי קרקע )אזור מגורים א ,ב(;
ב( בקשה להיתר בניה להקמת בריכה תלווה במפה מצבית אשר
תציין כל בנין הנמצא במגרש; ג( היתר בניה יכלול תנאיו ולפיו
הבריכה תשמש לצרכים פרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים;
ד( גודל מגרש מינימלי שניתן להקים עליו בריכה הוא  250מ״ר,
בתנאי שעל המגרש תהיה יח״ד אחת; ה( הבריכות לא יקורו
בקירוי כלשהו ,למעט קירוי קשיח בגובה פני הבריכה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מתן  -גוש ,7639
ח״ח  ;30 ,10 ,3 ,2גוש  ,8804חלקה  167בשלמותה ,ח״ח ,186
 ;187גוש  ,8805ח״ח  ;119גוש  ,8806ח״ח .68 ,8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5537התשס״ו ,עמ׳ .3528
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח׳ הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל׳  ,03-9547577ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח׳ הרצל  ,91רמלה,
טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״א באב התשס״ו ) 15באוגוסט (2006
מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רעננה

כמפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר עם
הוראות כמפורטת מס׳ רע/מק433/1/״ ,שינוי לתכנית רע.2000/
השטחים הכלולים בתכנית
כצנלסון  - 45גוש  ,7655ח״ח .204

ומקומם:

רח׳

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין אחורי מ־ 6מ׳
ל־ 3מ׳; ב( שינוי קו בנין צדדי מ־ 3מ׳ ל־ 2.50מ׳; ג( הגדלת
תכסית קרקע ל־ ;43.5%ד( תוספת שטח עיקרי .3%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5501התשס״ו ,עמ׳ .2107

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5274התשס״ד ,עמ׳ .1973
) (2״תכנית מפורטת מס׳ שד/מק19/434/״ ,שינוי לתכנית
שד.6/434/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלישמע  -גוש ,6655
חלקות  29-27בשלמותן; מגרשים  7-3בשלמותם מתכנית
שד.6/434/
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים ובלבד שאין שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד קרקע; ב( שינוי בדבר גודל שטח מגרש שמותר
להקים עליו בנין; ג( קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5528התשס״ו ,עמ׳ .3214

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר עם הוראות

רעננה,

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים ,ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
קרקע; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי לסעיף  6.2.16בתכנית
שד/במ/9/104/א; ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים
בלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה ובתנאי
שהשטח הכולל של כל ייעוד קרקע לא יגדל ביותר
מ־.50%

) (3״תכנית מפורטת מס׳ שד/מק38/594/״ ,שינוי לתכניות
שד/1000/ב ,שד.24/594/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן חיים  -גוש ,7623
ח״ח  ;140מגרש  7בשלמותו מתכנית שד.24/594/
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין לבריכת
שחיה מוצעת :א( קו בנין אחורי בחזית מזרחית מ־ 5מ׳
ל־ 1.4מ׳; ב( קו בנין צדדי בחזית דרומית מ־ 3מ׳ ל־ 1.25מ׳;
ג( קו בנין צדדי בחזית צפונית מ־ 3מ׳ ל־ 2.14מ׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5543התשס״ו ,עמ׳ .3866
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון ,ת״ד  ,500נוה ירק ,טל׳ ¬9000560
 ,03ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
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שד׳ הרצל  ,91רמלה ,טל׳  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ל׳ באב התשס״ו ) 24באוגוסט (2006
מוטי דלגיו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון

מרחב תכנון מקומי זמורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה זמורה מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מס׳ זמ/מק2/52/״ ,שינוי לתכנית זמ/
.1/52
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה -
גוש מוסדר  ,3898ח״ח  ;73 ,72 ,42מגרש )ארעי( לפי
תצ״ר .9
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח״ד
מ־ 4יח״ד במגרש ל־ 5יח״ד במגרש ,ללא הגדלת סך כל
השטחים למטרות עיקריות; ב( הפרדת המבנים במסגרת
קווי הבנין ושמירה על מרחק של  4מ׳ בחזית הדרום
מערבית למבנים הקיימים; ג( קביעת זכויות והוראות
בניה; ד( נספח בינוי מנחה  -בהתאם לסעיף 62א)א().(5
) (2״תכנית מפורטת מס׳
זמ/בת.329/

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה קרית
עקרון  -גוש  ,3797חלקות .236 ,235 ,218 ,217
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי של הוראות בתכנית
הראשית; ב( קביעת הוראות בדבר הגדלת שטחי הבניה
המותרים למסחר ,בלי לשנות את סך כל השטח המותר
לבניה .השינוי המבוקש הוא הגדלת שטח המסחר מ־15%
מותרים לפי תב״ע ל־ 22%משטח המבנה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים .את ההתנגדות בצירוף תצהיר מעו״ד,
יש לשלוח למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה,
בנין מרכז ביל״ו ,ת״ד  ,188קרית עקרון ,או לשלוח קובץ לפי
הכתובת.zmora@iula.org.il :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
עמי יפרח
יושב ראש הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה זמורה
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ ממ/מק4/3071/״,
שינוי לתכנית ממ/במ.3071/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל ,רח׳
הנשיא  57פינת רח׳ הזיתים  -גוש  ,6189חלקה .1128

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

זמ/מק6/238/״,

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בנין קדמי ל־ 4.80מ׳
במקום  5מ׳.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח׳ בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טל׳  .03-9302051/2/3העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,91רמלה,
טל׳ .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ה׳ באלול התשס״ו ) 29באוגוסט (2006
לבנה אלונים
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית שמונה מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מס׳
קש/מק1549/״ ,שינוי לתכנית ג.3651/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,רח׳
המחתרת  - 5גוש  ,13145חלקה  ;75מגרש  45לפי תרש״ץ
.1/05/09
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת מספר יחידות הדיור
במגרש ,ללא שינוי באחוזי הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח׳ הרצל  ,37ת״ד  ,1קרית שמונה
 ,11019טל׳  .04-6908454המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד
הפנים ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳ .04-6508508

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ג באב התשס״ו ) 17באוגוסט (2006

ב״ז בניסן התשס״ו) 25באפריל (2006
סמי מלול
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה

סלאם חאמד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
בב/מק10/״ ,שינוי לתכנית ג/במ.150/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רויה  -גוש ,20907
ח״ח .8
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים מחקלאי למגורים
וממגורים לחקלאי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5516התשס״ו ,עמי .2491
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית שאן ,ד״נ עמק בית שאן,
טלי  ,04-6065864ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טלי ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ג באלול התשס״ו ) 6בספטמבר (2006
דני תמרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית שאן
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/
37/06״ ,שינוי לתכנית ג.7403/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל מכסור  -גוש
 ,10361ח״ח .15
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בנין הקבועים
בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,ת״ד  ,505שפרעם ,טלי .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508508

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
גע/מק081/״ ,שינוי לתכניות ג ,4996/ג.73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שאר ישוב  -גוש
 ,13329חלקה  18בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד חלקות וחלוקה מחדש
בהסכמה ,ושינוי קווי בנין; ב( שינוי קווי בנין הקבועים בתכנית
מפורטת; ג( תוספת של  6%לזכויות הבניה כהקלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5300התשס״ד ,עמ׳ .2990
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ת״ד  ,90000ראש פינה ,טל׳
 ,04-6816372ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,משרד הפנים ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טל׳ ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בתמוז התשס״ו ) 12ביולי (2006
אהרון ולנסי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
מק/יז01/2799/״ ,שינוי לתכנית .2799
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלוני אבא -
גוש  ,12321חלקה  12בשלמותה ,ח״ח  ;22 ,13 ,6גוש ,12322
ח״ח .16
עיקרי הוראות התכנית :עדכון גבולות אזור התעשיה
באלוני אבא באמצעות איחוד וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5532התשס״ו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל,
טל׳  ,04-6520038ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ג באב התשס״ו ) 17באוגוסט (2006
דוד בריל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים

ילקוט הפרסומים  ,5584הי בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ גלג54/05/12049/״,
שינוי לתכנית ג.12049/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרח העיר סכנין -
גוש  ,19291ח״ח  ;88 ,50 ,49מגרשים  214 ,70בשלמותם מתכנית
ג.12049/
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ,קביעת קווי
בנין ושינוי מיקום השצ״פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טל׳ .04-6746741
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טל׳ .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
מפורטת מס׳ גלג34/05/12908/״ ,שפורסמה בעיתונים ביום
 30.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5464התשס״ו ,עמ׳  ,658ביום
 ,30.11.2005וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה ,1965-מופקדת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ״תכנית מפורטת מס׳ גלג34/05/12908/״,
שינוי לתכנית ג.12908/

מרחב תכנון מקומי אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ /3מק2172/״ ,שינוי
לתכניות .114/03/3 ,5/101/02/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,אזור תעשיה
 ,2מגרש גובל ברח׳ ההדרים ושד׳ בני ברית  -גוש  ,2452חלקה
 ,26ח״ח  ;36 ,31שטח התכנית 17.845 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת מסגרת תכנונית
שתאפשר הקמת תחנת דלק מדרגה ב׳ ,נוסף על התכליות
המותרות במגרש ובמסגרת זכויות הבניה המותרות לפי תכנית
קיימת; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת״ד ,28
אשדוד ,טל׳  ,08-8545318/9פקס׳  .08-8677810העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
רח׳ התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע ,טל׳ .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ח באב התשס״ו ) 22באוגוסט (2006
צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד
מרחב תכנון מקומי באר שבע

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום דיר חנא -
גוש  ,19425ח״ח  ;105 ,89גוש  ,19430ח״ח .25
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין :מזרחי  0 -מ׳,
מערבי  1 -מ׳ ,צפוני ודרומי  3 -מ׳.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טל׳ .04-6746741
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טל׳ .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ד בתמוז התשס״ו ) 10ביולי (2006
סיאח חמוד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל
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הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מס׳ /5מק2342/״ ,שינוי לתכנית .13/134/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳ אטד
 - 102גוש ) 38196בהסדר(; מגרש  ,2075/1חד־משפחתי עם
קיר משותף ,באזור מגורים א׳ )בנה ביתך(.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין אחורי; ב( שינוי
בהוראות התכנית בדבר מיקום מחסן לבנייתו כחלק בלתי
נפרד מהבית עם יציאה לחצר במקום מחסן חוץ נפרד
מהבית.

) (2״תכנית מס׳ /5מק2386/״ ,שינוי לתכניות /5במ,2/72/
/5במ.72/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳ אנדה
עמיר  - 66גוש  ,38166חלקות  ,8,7ח״ח  ;64מגרש  ,3/45עם
קיר משותף ,חד־משפחתי באזור מגורים א׳.

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות בדבר בינוי תוך
הריסת הבית הקיים ובניית בית חדש שלא לפי נספח בינוי
סטנדרטי; ב( שינוי חלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית
על ידי העברת זכויות בניה למטרה עיקרית מקומה א׳
לקומת קרקע ,ללא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה,
תוך ניצול של כל זכויות הבניה בקומה אחת; ג( שינוי
בקווי בנין בעבור מצללות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,1ת״ד  ,15באר שבע,
טל׳ .08-6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
יעקב טרנר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות ,רח׳ סמטת
הפלדה  - 2גוש  ,1898חלקות  15 ,13בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין לפי תב״ע
 ,70/102/03/21ל־ 4מ׳ ו־ 5מ׳ ,השינוי לקווי בנין קודמים .0,0
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שדרות ,כיכר הנשיא  ,1שדרות .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה החדשה ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע ,טל׳ .08-6263784
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ח בתמוז התשס״ו ) 24ביולי (2006
אורן מלכה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שדרות
מרחב תכנון מקומי שקמים

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
/18מק2037/״ ,שינוי לתכנית .9/102/02/18

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מקומית מס׳ /6מק2090/״ ,שינוי
לתכניות .2/113/03/6 ,113/03/6

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,שד׳
ירושלים  - 13גוש  ,2409חלקה .36
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין בחזית הפונה לשביל
מ־ 5מ׳ ל־ 3.9מ׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5501התשס״ו ,עמ׳ .2113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,8קרית מלאכי ,טל׳
 ,08-8608700ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,באר שבע ,ת״ד  ,68באר שבע ,טל׳  ,08 - 6263785וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
מוטי מלכה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי
מרחב תכנון מקומי שדרות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שדרות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ /21מק2035/״ ,שינוי
לתכנית .70/102/03/21

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ גת  -גוש
 ,34098חלקה  ,14ח״ח  ;13 ,10גוש  ,34101חלקות ,7 ,6 ,3 ,2
ח״ח .21 ,10-8 ,5
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת שטח המגורים בקיבוץ
גת למגרשים על ידי איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ,הגדלת
שטחים לדרכים ,ושינוי בהוראות אדריכליות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,ד״נ שקמים ,שקמים  ,79835טל׳ .08-8500705
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל׳
.08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד׳ באלול התשס״ו ) 28באוגוסט (2006
עמיר ריטוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים
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הודעות בתי הדין הרבניים

מס׳

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

הודעות

8732

קרן מיכל

31.7.2006

קרן מרים

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

3969

בכר מרקו

24.9.1993

בכר אברהם

3977

בכר שרה

21.2.2006

בכר אברהם

4021

כרמי לאה

24.7.2006

גולן נאוה

2233

גופונג מטביי

25.7.2006

גופונג סופיה

0905

בן שושן שרון

19.5.2004

בן שושן שמעון

0020

גוהר זינה

12.5.2004

גוהר אברהם

4319

דזיאנשוילי דוד

12.10.2005

דזיאנשוילי חנה

7887

שרעבי שלום

15.7.2006

שרעבי שמשון

2016

ישראלי ריקה

8.11.1987

סטרול הרי

6640

ישראלי אריה

21.3.2006

סטרול הרי

2884

פוך הלל

19.8.2006

פוך נעמי

כהן דניאל

22.7.2006

כהן יוכבד

5.6.2006

מיריאשוילי
נתלה
פוזן יפה

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

7426

בנימין גסי

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

21.2.2004

רבינא אביב

7418

בנימין סופי

19.6.1993

רבינא אביב

0018

דובנוב אידה

11.1.2002

דובנוב יבגני

3577

שישא ינטה

19.4.2006

שישא שמואל

1125

שישא יעקב
עקיבא קארל

27.10.1999

שישא שמואל

6965

צרפתי גד בן
עמי

30.12.2005

צרפתי בנימין

0975

בוזגלו ארמנד

29.8.2006

בוזגלו אודי

7589

9249

וידר רחל

21.7.2006

וידר משה

7864

2.7.2006

גל־עזר יוסף

מירילאשוילי
ישה

עמנואל חנה

0779

פוזן אליעזר

26.9.2005

פרנקל דוד

9539

רוזן גולדה

11.5.2005

רוזן ישראל

רבינא אביב

4177

אזרק יוסף

28.9.2005

ארז נסים

7547

ולנסקי הרצל

4.8.2006

יובל רמי

9514

אלמוגי אשר

8.6.2006

אלמוגי עודד

4619

בן בסט יצחק

7.7.2006

בן בשט יעקב

3557

לוזגרט שושנה

9.3.2006

לוזגרט מור

0837

פרבר מרים

20.8.2006

פינטו אורנה

7230

פרבר מרדכי

2.9.2005

פינטו אורנה

2612

סינהי שרה

8.5.2006

סינהי אביטל

1895

יצחקי ראובן

15.8.2006

יצחקי נלי

2110

גל עזר חיה

9277

עמנואל יונה

1255

פרנקל צביה

18.10.1991

7400

בנימין סולומון

8.10.1992

י״ח באלול התשס״ו ) 11בספטמבר (2006
משה ביטון ,המזכיר הראשי
בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת
קוסיאקובסקי

4822

שמרלין מויסיי

28.4.2003

8631

רגואן מאיר

17.6.2006

רגואן אורה

0768

אנגל יוסף

9.12.2005

ויינרייך אנגל יפה

7243

כהן פרויז

1.4.2006

כהן שהלה

1016

נסימי יוסי

29.7.2006

נסימי לילי

תמרה

5442

זומר רודיקה

15.6.1987

בק אנדרי

6309

זומר ססיל

13.11.1990

זומר פרנק

2974

סימקה צבי

26.7.2006

סימקה לאה־לוטי

4936

בן־יוסף אורלי

26.5.2006

בן־יוסף שלמה

3.8.2006

יעקובוביץ רבקה
אסתר

1005

הררי רמי

16.7.2006

הררי ברכה

8758

חקלאי שושנה

18.8.2006

חקלאי משה

5752

נגטה יששוורק־
שרה

10.8.2006

נגטה עינת

9366

עזר אברהם

14.8.2006

עזר ליאור

5315

מלכי יעקב

2.7.2006

6341

ברוצקי משה

26.3.2006

ברוצקי רחל

2992

חכימי שושנה

8.7.2006

אונגר אילה

7432

קאפח שלום

26.1.2004

קאפח יהודית

152

0855

יעקובוביץ חנוך

מלכי ויולט

י״ד באלול התשס״ו ) 7בספטמבר (2006
יצחק פרץ ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

7812

רייך אוה

31.5.2006

גבריאל רענן

1939

אליאב יהודית

28.7.2006

רפאלי אסתר

8267

פולק ברוך

4.7.2006

פאר גבריאלה

9952

לנדסמאן אהרון

5.3.2006

לנדסמאן קלרה
היידיה

9469

כשדן יהודה

5766

עמבר חיה

1.12.2005

עמבר גד

כשדן רן

8496

בוסני אבשלום

11.3.1994

אהרוני ינון

1226

ראובן מרקו
אלינור

מס׳
תיק

7925

בן יוסף בתיה

12.8.2006

8489

אקסלרוד חיים

11.7.2006

אקסלרוד משה

4218

דהאן רנה

8.5.2005

דהאן ישראל

5350

ורדי אליעזר

24.7.2006

ורדי טובה

1843

אליאסף שרה

17.2.2005

אליאסף טל

5520

חיט אברהם

15.7.2004

רפאל ענת

5538

חיט ריבה

20.3.2005

רפאל ענת

י״ג באלול התשס״ו ) 6בספטמבר (2006

שם המבקש/ת

4956

אמיתי מרים

13.8.2006

אמיתי צבי

6712

בסט רועי

28.8.2006

בסט בנימין

0536

יחיא אשר

3.7.2006

יחיא ליזה

8040

הר נוי יוסף

18.8.2006

הר נוי משה

1324

ברג מנוחה

4.4.2002

ברג זאב

5656

צ׳יטיאט עמל

3.5.2006

צ׳טיאט מאיר

3616

דדון אשר

21.4.2006

דדון דוד שלום

2349

קרן אליעזר

18.8.2006

קרן רבקה

י״ז באלול התשס״ו ) 10בספטמבר (2006
משה הלוי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי רחובות

ראובן אלי
בן יוסף משה חי

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

2383

קריין גיטה

11.8.2006

קריין דולורס

7028

אדלמן טובה

8.10.1979

פופקו דבורה

1723

רבינוביץ פיליפ
פנחס

21.7.2006

בהרב יהודה

5729

חורש שמחה

24.11.2005

חורש משה

0920

אלטהיים
אברהם

13.8.2006

סימון עודד

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

6151

עמר סמדר
שמחה

1.3.2006

עמר זוהרה

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

9580

גיטלמן יצחק

24.7.2006

גוטמן רחל פרל

3525

אשרף זוהרה

10.6.2005

אשרף אליהו

1319

דגמי סלח

12.6.2006

דגמי שיפרה

יהושע ישראל כ״ץ ,המזכיר הראשי

הודעות

מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

1133

גורפינקל מרדכי

13.10.2004

גורפינקל שרה

0423

כדורי עזורי

4.7.2006

כדורי אילנה

8859

קונוטופסקי
אלברט

13.11.2005

קונוטופסקי אנה

1190

ארז יצחק

7.8.2006

ארז יפה

1803

בנדרסקי פוליה

29.6.2006

בנדרסקי סולומון

7477

אויגן מזל

17.11.2000

אויגן ראובן

2185

הופמן אליהו

24.3.2006

הופמן ארנקה

9319

באיוך איינה
מיסה

28.11.2005

נגה דבסו

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

3566

איררה יעקב

23.7.2006

איררה סולטנה

0523

ברנשטיין טאובה

13.6.2006

ברנשטיין
אברהם

9417

יאיר עבדאלה

21.5.2002

יאיר נוריה

0892

בן יהודה בנימין

5.8.2006

בן יהודה זמירה

5588

ברום כפיר

26.12.2005

ברום ברורייה
נחמה

5677

בללי יובל מוריס

14.7.2006

בללי יובל שוש

כ׳ באלול התשס״ו ) 13בספטמבר (2006
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

153

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

הודעות

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

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

תאריך

מס׳

פטירה

תיק

שם המנוח/ה

0389

סמאג׳ה חיים

2.7.2006

9063

חזיזה אליהו

27.8.2006

תאריך

מס׳
שם המבקש/ת

תיק

שם המנוח/ה

סמאג׳ה רות

9778

מייזלס סופיה

פטירה
10.4.2006

שם המבקש/ת
קבקוב ליליה

חזיזה חנה

4328

שרמן לב

16.4.2006

שרמן יעקב

4715

קוטלרסקי חוה

14.6.2004

חלמיש צפורה

9962

אמקייס איסו

26.8.1985

אמקיאס נינה

5816

קוטלרסקי
גדליהו

16.7.1990

קטלב יעקב

3334

שטרית
מסעודה

22.3.2006

שטרית עמרם

3870

מיטרנו גדליהו

7.11.1996

מטרני חיים

1009

מטרני שלי

11.8.2005

מטרני חיים

3739

כהן יהודה

1.6.2006

כהן רינה

3067

אשר חדוה

28.5.2006

אשר אברהם

7704

שמילביץ׳
סמיון

16.1.2004

שמילביץ שרה

5903

כהן יוסף חי

22.12.2005

כהן סלביה

8400

לובטון חנה

17.8.2006

לובטון מוריס

5185

מגנר בוריס

31.3.2003

מגנר אלנה

י״ז באלול התשס״ו ) 10בספטמבר (2006
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

י״ט באלול התשס״ו ) 12בספטמבר (2006

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

שלמה דידי ,המזכיר הראשי
בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

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

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

6373

פרלמן יעקב

27.11.2004

פרלמן נעמי

5716

עזרזר אהרן

28.3.2006

אזרזר משה

רויסטאצר מריה
מניה

0597

ממן מיטל
מסעודה

20.9.1993

ממן דוד

1594

חבנר ולדימיר

10.8.2006

שם המבקש/ת

פטירה

רויסטאצר
שמואל

א׳ סיון ס״ו

2014

שינדר מיכאל

כ״ה אדר ס״ד

שינדר ברונטה

5912

מלול שמעון

כ״א תמוז מ״ב

כהן אביבה

3750

הודעות

9457

פרץ יוסף

ט׳ שבט מ״ב

פרץ שמחה

6742

קסוקר אביגיל

י״ג תשרי ס״ה

קסוקר אלי

רוגובסקי אולגה

י״ט באלול התשס״ו ) 12בספטמבר (2006
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי
בית הדין הרבני האזורי באריאל

8551

כרמי שושנה

כ״ו אד״א ס״ה

כרמי דני

9232

ראובן נסימה

י״ג אב ס״ו

ראובן אליאס

הודעות

0630

ויינבלט
ולדימיר

ב׳ תמוז ס״ו

ויינבלט גילה

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

7547

עמוס אלי

י״ג טבת ס״ב

עמוס רבקה

6754

לב פריחה

י״ד אד״ב ס״ה

לב יהודה

8453

ליבשיץ
יבפימי

ב׳ אב ס״ו

ליבשיץ אלה

1285

בלאן אנה

י״ט שבט ס״ו

קרנר אסתר

7418

דיתשי אליהו

ז׳ כסלו ס״ד

דיתשי רחל

9049

בן אבו ארמונד

י״ז תמוז ס״ו

בן אבו שירלי

תאריך

מס׳
תיק

שם המנוח

8244

גלד מיכאל

שם המבקש/ת

פטירה
3.6.2006

גלד ילנה

י״ט באלול התשס״ו ) 12בספטמבר (2006
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

כ׳ באלול התשס״ו ) 13בספטמבר (2006
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי
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ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת״ע 101201/05
בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובענין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקש :נחמיה פרידלנד ,ת״ז  ,60847738ע״י ב״כ עו״ד א׳
שדמי ,מרח׳ החשמונאים  ,90ת״ד  ,20483תל אביב  ,61204טל׳
 ,03-5616123פקס׳ .03-5610647
הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
משפחה למחוזות תל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותם
של הנספים הנ״ל שנעלמו ומשערים שהם מתו.
וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:
(1

אברהם ברנד )בנו של מרדכי ברנד(
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת  ,1910קרשניק ,פולין.
אזרחותו :פולנית.
התעסקותו :סוחר.
מקום מגוריו הרגיל :טורבין ,פולין.
נספה בשואה בבלדז ,בגיל ) 32משוער( ,בשנת .1942
לנספה לא נותרו קרובי משפחה בחיים ,ילדיו ואשתו נספו
בשואה.

(2

מרדכי ברנד )בנו של אברהם ברנד(
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת  ,1937טורבין ,פולין.
אזרחותו :פולנית.
מקום מגוריו הרגיל :טורבין ,פולין.
נספה בשואה בבלדז ,בגיל ) 5משוער( ,בשנת .1942
לנספה לא נותרו קרובי משפחה בחיים ,הוריו ואחיו נספו
בשואה.

(3

צאצאי אברהם ברנד  -שמם לא ידוע
תאריך לידתם ומקום לידתם :טורבין ,פולין.
אזרחותם :פולנית.
מקום מגוריהם הרגיל :טורבין ,פולין.
נספו בשואה בבלדז ,בגילאים  2ו־) 3משוער( ,בשנת .1942
לנספים לא נותרו קרובי משפחה בחיים ,הוריהם ואחיהם
נספו בשואה.

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

בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת״ע 105200/06
בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

והמבקשת :ציפורה וקנין ,ת״ז  ,624951300ע״י ב״כ עו״ד
אריה אזואלוס ,מרח׳ ראול ולנברג  ,14תל אביב.
הודעה
להווי ידוע כי ביום  27.6.2006פנתה המבקשת הנ״ל אל בית
המשפט לעניני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז ,בבקשה
להצהיר על מותו של הנעדר מרדכי אפרתי ,ת״ז ,0624955148
שנעלם בהולנד בנסיבות בלתי ידועות ומשערים שהוא מת.
וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקשת:
תאריך לידתו ומקום לידתו :ביום  ,12.12.1946בעיר מרקש,
מרוקו.
אזרחותו :ישראלית והולנדית.
עיסוקו :בעל
השיפוצים.

מסעדה

ובמקביל

עבד

בהולנד

בתחום

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא אז :ביום  ,29.8.1998הולנד.
סימנים אחרים :בשנת  1956עלה לישראל עם אמו ואחיו ,מקום
מושבם הקבוע היה במושב מצליח; בשנת ) 1973בקירוב(
עבר להולנד ,ומאז ועל להיעדרותו מקום מושבו הקבוע
היה בהולנד.
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :משה
אפרתי ,אחיו ,מרח׳ ביאליק 49א ,חולון; מזל אדרי ,אחותו,
מרח׳ סוקולוב  ,14/11בת ים; זהבה דרי ,אחותו ,מרח׳
כצנלסון  ,72רעננה; ציפורה וקנין ,אחותו ,מרח׳ קיבוץ
גלויות  ,16חולון.
כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ״ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

שרית ארבילי ,מזכירת בית המשפט

בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון
ת״ע 3550/06

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובענין :מותם של :מרים אקרמן ,חנה אקרמן ,שלמה אק־
רמן; ופנחס אקרמן,
והמבקשת :בלה ברלינר ,מרח׳ עזרא  ,46רחובות ,ע״י ב״כ
עו״ד אריה קוקס ,מרח׳ פינס  ,15גדרה .70700
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ״ל פנתה לבית המשפט לעניני
משפחה בראשון לציון בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
הנ״ל אשר משערים ,כי נספו בשנות השואה ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה זו ביום  ,10.12.2006בשעה  8.30או סמוך למועד
זה.

ובענין :הצהרת מותו של הנעדר מרדכי אפרתי,
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,
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וזה תיאורם של הנספים בתקופת השואה על פי הצהרת
המבקשת:
.1

חנה אקרמן  -נולדה בראדום ,פולין בשנת ) 1895משוער(.
התגוררה עד סמוך למותה בעיירה ראדום .אזרחית פולנית,
עבדה כתופרת על פי עיסוקה ,ונראתה לאחרונה בגטו
ראדום בחודש נובמבר ;1941

.2

שלמה אקרמן  -נולד בראדום ,פולין בשנת ) 1897משוער(.
התגורר בעיירה ראדום ,בדירה שכורה עד סמוך לפני
שנספה .אזרח פולני שעסק במסחר .נראה לאחרונה בגטו
ראדום בחודש נובמבר ;1941

.3

מרים אקרמן  -נולדה בראדום ,פולין בשנת ) 1903משוער(,
מקום מגוריה היה בדירה שכורה בוורשה ,עברה להתגורר
ברח׳ צירניקובסקה  ,101גטו וורשה לפני שנספתה .אזרחית
פולין שעבדה כתופרת .נראתה לאחרונה בגטו וורשה
בשנת ;1942

.4

פנחס אקרמן  -נולד בראדום ,פולין בשנת ) 1920משוער(.
מקום מגוריו היה בדירה שכורה בוורשה .היה אזרח פולני
שעבד במאפיה .נראה לאחרונה בחודש ספטמבר  1939עם
תחילת ההפצצות של הגרמנים על וורשה.

בני המשפחה הקרובים ביותר :בלה ברלינר ,המבקשת ,מרח׳
עזרא  ,46רחובות.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא דבל ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 3139/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת א.א .בזק)בן חיים()י-ם  (1988בע״מ,
והמבקשת :הרצל ביבי ניצת הדובדבן בע״מ ,ע״י ב״כ
עו״ד יוסי אבישי ,מרח׳ הארזים  ,7מבשרת ציון  ,90805טלי
 ,052-3544336 ,02-6230234פקס׳ .02-6222695
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.10.2006בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 15.00
ביום .10.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסי אבישי ,עו״ד
בא כוח המבקשת

אסתר שטיין ,שופטת
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

תיק אזרחי 1610/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 2037/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת בית ששון בע״מ ,ח״פ ,51-195124-6
והמבקש :עודד הכהן ,ת״ז  ,054742291ע״י ב״כ עו״ד גיורא
דבל ו/או וסים נאטור ,ממרכז אשדר ,רח׳ הרב קוק  ,8ירושלים,
טל׳  ,02-6254207פקס׳ .02-6255922
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.4.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.10.1006בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ובענין פירוק חברת י.וי .סוכנויות )החשמלית( בע״מ ,ח״פ
 ,51-245140-2מרח׳ זיבוטינסקי  ,20בני ברק,
והמבקש :מנשה סעדי ,ת״ז  ,48599047ע״י ב״כ גיא סעדי,
משד׳ ירושלים  ,85רמת גן ,טל׳ .054-4894175
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.1.12.2006

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.5.10.2006
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

גיא סעדי ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

יוסף גיא מוסרי ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

תיק אזרחי 1812/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

תיק אזרחי 1861/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת ת.ש.ר אחזקה ושרותים לרכב )רעננה(
 2004בע״מ ,ח״פ ,51-354111-0

ובענין פירוק חברת ה.ח .סולומון  -חומרי בנין בע״מ ,ח״פ
,51-110052-1

והמבקשים :רפאל רמז ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד רענן חמו,
מרח׳ אבן גבירול  ,52תל אביב  ,64364טל׳  ,03-6968667פקס׳
.03-6968420

והמבקש :יצחק גריאני ,ת״ז  ,7518988מרח׳ אורי צבי
גרינברג  ,7/30חולון ,ע״י ב״כ הלשכה המשפטית של האגף
לאיגוד מקצועי עו״ד דורית טנא-פרצייק ו/או דפנה דגייאן ו/או
רן קידר ו/או רענן שקדי ו/או חנה שניצר ו/או אלין זילברשטיין
ו/או מאיה פרי אלתרמן ו/או ורד ו י י ץ ו/או חגית רימון ו/או
דורון יפת ו/או איריס ורדי ו/או מירי מלכי ו/או פרידה גוטמן
ו/או אמיר בשה ,מרח׳ ארלוזורוב  ,93תל אביב  ,62098טל׳
 ,03-6921476פקס׳ .03-6963214

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.10.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.18.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רענן חמו ,עו״ד
בא כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.11.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.21.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
תיק אזרחי 1844/06

רענן שקדי ,עו״ד
בא כוח המבקש

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת צחי מסעדות בע״מ ,ח״פ ,51-362037-7
רח׳ זיבוטינסקי  ,7רמת גן,
והמבקשים :אסף פרץ ,ת״ז  034158543ואחרים ,ע״י ב״כ
יוסף גיא מוסרי ו/או גלית דורון ו/או אלון שביט ו/או מורן רוזן
טל ו/או מורן חביב ,מרח׳ הארבעה  ,21מגדל פלטינום ,תל אביב
 ,64739טל׳  ,03-6859888פקס׳ .03-6859889
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,20.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.11.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .15.11.2006
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
תיק אזרחי 1918/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת בני יעקב כח אדם בע״מ ,ח״פ
,51-266818-7
והמבקשים :גאורגה קובאשי ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד רוית
ארבל ,מרח׳ המלאכה  ,3תל אביב .67215
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.27.11.2006

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .30.11.2006

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

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

רוית ארבל ,עו״ד
באת כוח המבקשים

עידו אקרמן ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

תיק אזרחי 1980/06

תיק אזרחי 1923/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת רום שירותים ימיים בע״מ ,ח״פ
,51-076715
והמבקשים :מארק שלייגר ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד ארז וייס,
מרח׳ היצירה  ,3בית ש.א.פ ,רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.11.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.20.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז וייס ,עו״ד
בא כוח המבקשים

תיק אזרחי 1963/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק
,51-215029-3

חברת

פסגה

רכב

בע״מ ,ח״פ

והמבקשים :יורי מישייב ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד עידו
אקרמן ,מרח׳ תובל  ,32רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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ובענין פירוק חברת ש.ג .שמיר שיווק בע״מ ,ח״פ ,51-140205-9
והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן ו/או
שרון מילגרום ו/או אריאל כוכבי ,מרח׳ אבן גבירול  ,52תל אביב
 ,64364טל׳  ,03-6916555פקס׳ .03-6964670
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .4.12.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

שרותי

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

תיק אזרחי 1983/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת רד מאונט בע״מ ,ח״פ ,51-321591-3
והמבקש :גידי מוטיוביץ ,ת״ז  ,031781867ע״י ב״כ עו״ד ענת
וקסלבאום ,מבית אמריקה ,שדי שאול המלך  ,35ת״ד  ,33275תל
אביב .61332
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.12.2006
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ענת וקסלבאום ,עו״ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

תיק אזרחי 2000/06

תיק אזרחי 1988/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ויקטור נחמיאס ובניו בע״מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין ו/או
ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין ,מרח׳ אבן גבירול  ,121ת״ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל׳  ,03-5220010פקס׳ .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2006בשעה .8.30

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ספידקס בע״מ ,מרח׳ יד חרוצים  ,14תל
אביב ,67778
והמבקשת :נקניק נהריה כשר זוגלובק בע״מ ,ע״י ב״כ עו״ד
ראובן בילט ו/או טלילה רוזנבלום ו/או יעל בילט ,מרח׳ ביל״ו
 ,11תל אביב  ,65222טל׳  ,03-6851711פקס׳ .03-6857297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2006בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.12.2006

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .7.12.2006

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראובן בילט ,עו״ד
בא כוח המבקשים

אלון ש׳ הורנשטיין ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
תיק אזרחי 1990/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת י .צרפתי השקעות ונכסים בע״מ ,ח״פ
,51-272995-5
והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ עו״ד אהוד שילוני
ואחרים ,מרח׳ סוקולוב  ,41/3רמת השרון ,טל׳ ,03-5409099
פקס׳ .03-5408777
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .7.12.2006

תיק אזרחי 743/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת בוסתנאי הארץ חברה לגינון  1994בע״מ,
והמבקש :פתחי חמאידה ,ע״י ב״כ עו״ד אעלימי חסן עלי,
ת״ד  ,421כפר קרע .30075
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.10.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.7.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אעלימי חסן עלי ,עו״ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 9328/06

תיק אזרחי 786/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת ליר גידור ושיווק בע״מ,

ובענין פירוק חברת בן את אבי) (1995בע״מ,

והמבקש :איליה נמירובסקי ,ע״י ב״כ עו״ד כוכי טבקה,
מרח׳ יגאל אלון  ,65תל אביב .67443
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.12.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.10.12.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקשת :פז נמל אשדוד ) (1981בע״מ.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי מועד הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיים סודקביץ ,עו״ד
בא כוח המבקשת

כוכי טבקה ,עו״ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 9395/06
תיק אזרחי 796/06

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מרקוט בע״מ,
והמבקשים :גדעון ינאי ,אהוד לוביס ,ארצ ש (1991).בע״מ,
ע״י ב״כ עו״ד אבי אסיף ,מרח׳ אלנבי 25א ,חיפה .33265
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.12.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00
ביום .13.12.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל אסיף ,עו״ד
באת כוח המבקשים

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת איכות ב.צ .הנדסה חברה לבנין ופיתוח
בע״מ ,ח״פ ,51-109329-6
והמבקש :רו״ח חיים קמיל  -בתוקף תפקידו כנאמן לביצוע
הסדר הנושים של החברה ,ע״י ב״כ עו״ד עמית לדרמן ו/או
אוריאל זעירא ו/או אלי אגם ו/או עדי לדרמן ,מרח׳ מנחם
בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת גן  ,52521טל׳  ,03-6114455פקס׳
.03-6133343
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.11.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.8.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי לדרמן ,עו״ד
בא כוח המבקש
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ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

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

סהר ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מור רמים בע״מ

רועי סהר ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-180521-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.10.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,13.00במשרד עו״ד ברגרזון ושות׳,
רח׳ אבן גבירול  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז כהן ,עו״ד ,מפרק

דניתן נכסים )992ו( בע״מ
)ח״פ (51-174181-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,9.11.2006בשעה  ,16.00במשרד עו״ד דוד מלניק,
שד׳ רוטשילד  ,57קומה ב׳ ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר ירקוני ,מפרק

יעדים תעסוקה שירותי תעסוקה בע״מ
)ח״פ (51-167730-4
)בפירוק מרצון(

אינטרפון מערכות תקשורת)א.קלאר( 987ו בע״מ
)ח״פ (51-117010-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.10.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,13.00במשרד עו״ד ברגרזון ושות׳,
רח׳ אבן גבירול  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

בועז כהן ,עו״ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,31.10.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,16.00ברח׳ בן יהודה  ,242תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מרב פלח ,עו״ד
באת כוח החברה

אי.פי.גיי .פרמצבטיקה בע״מ
)ח״פ (51-212411-6
)בפירוק מרצון(

אקסורי בע״מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-306119-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.10.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,13.00במשרד עו״ד ברגרזון ושות׳,
רח׳ אבן גבירול  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(

בועז כהן ,עו״ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס
ביום  9בנובמבר  ,2006בשעה  , 10.00במשרד עו״ד גיל רון ,קינן ושות׳,
בית לסין ,רח׳ ויצמן  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל קינן ,עו״ד ,מפרק

טיבשונים בע״מ
)ח״פ (51-287624-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,7.11.2006בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,עו״ד רועי
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

מילר את אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-204477-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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תתכנס ביום  ,12.11.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00במשרד עו״ד יורם אסלמן,
רח׳ אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה של החברה ,רח׳
הרי יהודה  ,4גני תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לרינה רוזביץ ,עו״ד

מישל מיארה ,מפרק

באת כוח החברה
מסעדת דופלקס אשדוד בע״מ
צחי ותמר מערכות הגברה ואלקטרוניקה)995ו( בע״מ
)ח״פ (51-217905-2

)ח״פ (51-359331-9
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,13.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ הס  ,6נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ רבי עקיבא  ,11/3אשדוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יצחק מיכאליאן ,מפרק

סידני לוי ולנסי ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מתן יעוץ)ד״ר י.ק (.בע״מ

מרכז-נעמן חברת ניהול )995ו( בע״מ

)ח״פ (51-184922-6

)ח״פ (51-220033-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח׳ חוף השנהב  ,12חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד סער ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
לב השומרון ,מעלה שומרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודית קנדל ,מפרקת
ביג בונוס בע״מ

)ח״פ (51-170032-0

)ח״פ (51-295711-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ אבשלום  ,11חיפה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עודד ליפשיץ ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח׳ הבעל שם טוב  ,21חולון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר בוזגלו ,מפרק
מ.פ.מ .אלקטרוניקה בע״מ
)ח״פ (51-264384-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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נתיבות אחוזה בע״מ

ד.ק.ע .בע״מ
)ח״פ (51-237829-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

החברה ,רח׳ אבן גבירול  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קלגסבלד ושות׳ ,בית גיבור ספורט ,קומה  ,24רח׳ מנחם בגין ,7
רח׳ בצלאל  ,28רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום דניאל ,מפרק
רונן מטרי ,עו״ד ,מפרק
ישראל אינקמינג סנטר בע״מ
הישג  -מ.ב .בע״מ

)ח״פ (51-297554-1
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-250959-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס
ביום  ,15.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה ,רח׳
קהילת בודפשט  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב מטרני
דוד לריאה
מ פרקי ם

הודעה על כינוס אסיפה סופית

א .ואג נדל״ן בע״מ
)ח״פ (51-230687-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,23.11.2006בשעה  ,16.00במשרד עו״ד נשיץ ,ברנדס
ושות׳ ,רח׳ פלי״ם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה מלאך ,עו״ד ,מפרק
אורכי בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח׳ אהבת ציון  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון וקסמן ,מפרק
דנה סטרט-אפ פתרונות רפואיים בע״מ

)ח״פ (51-238968-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  31בדצמבר  ,2006בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,ד״ר
עו״ד עידו דינשטיין ,רח׳ שנקר  ,14הרצליה פיתוח ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ד״ר עידו דינשטיין ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-297544-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

זאב רוזוב אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-238973-5

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

)בפירוק מרצון(

הנ״ל תתכנס ביום  ,15.11.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברה ,רח׳ יצחק אלחנן  ,8רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס
ביום  31בדצמבר  ,2006בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,ד״ר עו״ד עידו
דינשטיין ,רח׳ שנקר  ,14הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

נתיבים אי.אס.פי .השקעות בע״מ

ד״ר עידו דינשטיין ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (52-003963-7
)בפירוק מרצון(

סמבל בע״מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-238964-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
התשס״ז,
בתשרי
 ,15.11.2006ה׳
הפרסומים ,5584
ילקוט
27.9.2006דנציגר,
במשרדי עו״ד
,17.00
בשעה
תתכנס ביום

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

תתכנס ביום  31בדצמבר  ,2006בשעה  ,9.30במשרד המפרק,
ד״ר עו״ד עידו דינשטיין ,רח׳ שנקר  ,14הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

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

ד״ר עידו דינשטיין ,עו״ד ,מפרק

ישראל שי ,מפרק

אינטריג בע״מ

בזק חברה ישראלית להוצאת מדריכים בע״מ

)ח״פ (51-252352-3

)ח״פ (51-050558-9
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל גלבוע ,ת״ז ,069761385
מרח׳ רמב״ם  ,31פרדסיה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוי ,ת״ז ,007795305
מרח׳ מאפו  ,3ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אברהם לוי ,מפרק

יובל גלבוע ,מפרק

ש .שכטר ניהול ונכסים בע״מ
)ח״פ (51-118654-6

בוגנים ציציק חברה לבנין בע״מ
)ח״פ (51-057448-2
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ברוך עמרמי ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמה בוגין ,ת״ז ,057837783

ויצמן  ,108כפר סבא ,למפרק החברה.

מרח׳ שרת  ,48רמות השבים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ברוך עמרמי ,עו״ד ,מפרק

אור לגיל  -חברה לשרותי טיפול וסיעוד בע״מ
)ח״פ (51-178634-5
)בפירוק מרצון(

נחמה בוגין ,מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

א.ג.א.מ פיתוח ותשתיות בע״מ
)ח״פ (51-269451-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שי ,ת״ז ,057711525
מרח׳ צנחנים  ,15רעננה ,למפרק החברה.
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]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נירית לחמן ,מרח׳
ויצמן  ,70תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
נירית לחמן ,עו״ד ,מפרקת
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

שפיר  -גנאור יועצי תקשורת בע״מ
)ח״פ (51-222854-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.9.2006לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מקס אורי ,ת״ז  ,033747825מרח׳ לאון בלום  ,54/15חיפה,
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רענן רוגל ,ת״ז ,050626019
מרח׳ דוד אלעזר 10ב ,רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רענן רוגל ,מפרק

מקס אורי ,מפרק

סגולת הטבע בע״מ
)ח״פ (51-324209-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.9.2006לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נחמן זליג רוטזק ,ת״ז  ,007038276מרח׳ עמיאל  ,3כפר סבא,

שרקן סחר וחלפים בע״מ

למפרק החברה.

)ח״פ (51-363451-9
נחמן זליג רוטזק ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ארט יבוא רהיטים א.ש.ט .בע״מ

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.9.2006התקבלה החלטה

)ח״פ (51-191216-4

לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר גבתון ,למפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
איתמר גבתון ,מפרק

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.9.2006לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים

חברת  66קבלני תל אביב בע״מ

מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

)ח״פ (52-002459-7

שמשון אבגיל ,ת״ז  ,26985556מרח׳ מסריק  ,32נהריה ,למפרק
החברה.

)בפירוק מרצון(

שמשון אבגיל ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

פרס תמוז בע״מ

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.9.2006התקבלה החלטה

)ח״פ (51-325295-7

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר טפר ,אצל משרד

)בפירוק מרצון(

עו״ד צ׳ קלמנטינובסקי  -ר׳ שטיין ושות׳ ,רח׳ מקוה ישראל ,18

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אבנר טפר ,מפרק

מקס אוריאל שיווק והפצה בע״מ
)ח״פ (51-334533-0
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל גפני ,ת״ז
 035881010ו/או עו״ד מיכאל ג׳ון הופמן שפטלר ,ת״ז ,011932910
מרח׳ הארבעה 18א ,תל אביב  ,64739למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דניאל גפני ,עו״ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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ראם א.ש .מחשבים בע״מ

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנז׳ל פיניקה ,מרח׳ לוי
אשכול 7א ,קרית מוצקין ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רודריג ,מרח׳

אנזיל פיניקה ,מפרק

)ח״פ (51-240591-1
)בפירוק מרצון(

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.9.2006התקבלה החלטה
המעפילים  ,9אבן יהודה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

סאן-הוטל תל-אביב בע״מ
)ח״פ (51-125608-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

שושנה רודריג ,מפרקת

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

אר.אס.בי) .ישראל( שיווק מתקדם בע״מ
)ח״פ (51-240593-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רומנו ממוס ,מרח׳ עמק
האלה  ,31רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.9.2006התקבלה החלטה

רומנו ממוס ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רודריג ,מרח׳
המעפילים  ,9אבן יהודה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

בני יעקב נדל״ן בע״מ
)ח״פ (51-183709-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

שושנה רודריג ,מפרקת

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

אריר החזקות )999ו( בע״מ
)ח״פ (51-284032-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.5.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל רוט ויצחק רוט,
מרח׳ שטמפפר  ,125פתח תקוה ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
יצחק רוט
יחזקאל רוט
מ פר ק י ם

לפרק את החברה מרצון ולמנות אתי יעקב ,מרח׳ הסירה ,14

בן דב מתכת בע״מ

ראשון לציון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
אתי יעקב ,מפרקת

)ח״פ (51-047385-3
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

אופנת קרול בע״מ

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.8.2006התקבלה החלטה

)ח״פ (51-325120-7

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה בן דב ,ת״ז ,005856125

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
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)בפירוק מרצון(

מרח׳ סמילנסקי  ,9רחובות ,טל׳  ,08-9452242למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריה בן דב ,מפרקת

מבנה ביטוח אחזקות  2000בע״מ
)ח״פ (51-301137-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אופטיוניקס ישראל בע״מ
)ח״פ (51-305230-8

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2006התקבלה החלטה

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ליטל )ספיר( שביט,
מרח׳ קדיש לוז  ,17ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יניב סולמי ,מרח׳
לינקולן  ,20תל אביב  ,67134למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יניב סולמי ,עו״ד ,מפרק

גיי.אס.גייי .מסחר וייעוץ בע״מ
)ח״פ (51-259247-8

ליטל ספיר ,עו״ד ,מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

חרק חברה למסחר וייצור כימיקלים בע״מ
)ח״פ (51-016493-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  8בספטמבר  ,2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן יבנין ,מרח׳
ברנדה  ,53פתח תקוה  ,49600טל׳  ,03-9331739למפרק החברה.
דן יבנין ,מפרק
אולמת סוכנויות בע״מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  13בספטמבר  ,2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טידה שמיר,
מרח׳ ז׳בוטינסקי 3א ,רמת גן  ,52520טל׳  ,03-6137979למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

טידה שמיר ,עו״ד ,מפרקת

)ח״פ (51-267159-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.6.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אוליבר ,ת״ז ,8878332
מרח׳ השוק  ,5פינת רח׳ לוינסקי  ,39ת״ד  ,2375תל אביב ,61022
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
ימים מיום פרסום
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך 4 21
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריה אוליבר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5584הי בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

פרפטואל לינק תקשורת בע״מ
)ח״פ (51-291022-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון כהן ,ת״ז ,057980336
 , T h a t c h e r R d Tenafly Njלמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אלון כהן ,מפרק
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אלבני עבודות חשמל בע״מ

קפה תפנית בע״מ

)ח״פ (51-233491-3

)ח״פ (51-106296-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורי שילה ,משד׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המגינים  ,35חיפה ,למפרק החברה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

אורי שילה ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ר.ר.מ45 .ו בע״מ

אבמדיקה בע״מ

)ח״פ (51-246230-0

)ח״פ (51-083049-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המרד  ,25תל אביב  ,68125למפרק החברה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ח.ב.י.נ .בע״מ

גן התעשיה שער הגיא בע״מ

)ח״פ (51-141487-2

)ח״פ (51-130110-3

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

יפן הספר היפה בע״מ

אילבן טק בע״מ

)ח״פ (51-155985-8

)ח״פ (51-294032-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ישקר גני תעשיה ) (95בע״מ

טן טק בע״מ

)ח״פ (51-217827-8

)ח״פ (51-294030-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
ישקר גני תעשיה החזקות בע״מ
)ח״פ (51-223603-5

ניין טק בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-289391-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
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אייט טק בע״מ

פייב טק בע״מ

)ח״פ (51-294039-6

)ח״פ (51-293930-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
פור טק )א.וו (.בע״מ
סבן טק בע״מ
)ח״פ (51-289384-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)ח״פ (51-293928-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

סיקס טק בע״מ
)ח״פ (51-290139-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
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טרי טק )א.וו (.בע״מ
)ח״פ (51-293922-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

טו טק בע״מ

אייט טים בע״מ

)ח״פ (51-293921-6

)ח״פ (51-294033-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

טן טים בע״מ
)ח״פ (51-294042-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

סבן טים בע״מ
)ח״פ (51-294034-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
סיקס טים בע״מ
ניין טים בע״מ
)ח״פ (51-294031-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5584ה׳ בתשרי התשס״ז27.9.2006 ,

)ח״פ (51-294035-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

פייב טים בע״מ
)ח״פ (51-294037-0

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ר.ר.מ 76 .בע״מ

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

)ח״פ (51-208725-5

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

)בפירוק מרצון(

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

טרי טים )א.וו (.בע״מ

ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-293923-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה מאת בנק ישראל

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה

דין וחשבון שבועי

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום ה׳ באלול התשס״ו
) 29באוגוסט :(2006

המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.

1

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ירון מהולל ,עו״ד ,מפרק

טו טים  2000בע״מ
)ח״פ (51-294038-8

בשקלים חדשים
א .סך כל המטבע במחזור ביום
ה׳ באלול התשס״ו )(29.8.2006

25,481,361,605

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ט באב התשס״ו)(23.8.2006

25,642,051,245

ג.

העליה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

ד.

ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ה׳ באלול התשס״ו )(29.8.2006

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

— 160,689,640
25,481,361,605

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון מהולל ,מרח׳
המנופים  ,11הרצליה  ,46120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
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