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מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרות ממונים על המחוז במשרד הפנים לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7א() (4ו–48א)א( לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את שלומית מור ,ת"ז
 ,070091541רון שובל ,ת"ז  ,054147830ורועי מרגלית ,ת"ז ,055573695
לממלאי מקום נציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
במקומו של מריוס ראפ ,ת"ז .016849846

י"ב בניסן התשס"ח ) 17באפריל (2008
)חמ (3—1173
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק

י"ז באדר ב' התשס"ח ) 24במרס (2008
)חמ (3—7
זאב בוים
__________
שר הבינוי והשיכון
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .450
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .2595

אצילת סמכויות

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרת ראש מערך ההסברה הלאומי לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק.
י"ב בניסן התשס"ח ) 17באפריל (2008
)חמ (3—1173
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את יעקב גלנט
לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי ,2החל ביום ח' בניסן
התשס"ח ) 13באפריל .(2008
כ"ב בניסן התשס"ח ) 27באפריל (2008
)חמ (3—367
__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

י"פ התשס"ח ,עמ' .3050

לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל בזה לממונה על יחידות הסמך לעובדים זרים במשרד
התעשיה המסחר והתעסוקה ,את סמכויותיי לפי סעיף )65א(),(1
ב) (1ו–) (2לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ,21959-לעניין תיווך
עבודה לעובדים זרים בענף החקלאות.
כ"ג באדר ב' התשס"ח ) 30במרס (2008
)חמ (3—17
__________

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר ותעסוקה

1

ס"ח התשס"א ,עמ' .158

2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התשס"ה ,עמ' .982

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות החכירה
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )15א( ו–)ג( שבפרק ג' להחלטת
מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה ,מיום
כ"ח בסיוון התשנ"ב ) 29ביוני ) (1992להלן  -ההחלטה( ,אני
קובע ומודיע כדלקמן:
)" (1המחיר היסודי" בתוספת הראשונה להחלטה החל ביום
כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל  (2008יהיה כדלקמן:

החלטה המאשרת החלטת ועדת הכספים בדבר
אישור הוראות המגדילות מכס או מס קניה
בהתאם לסעיף )2א() (3לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(,
התש"ט ,11949-מחליטה הכנסת לאשר את החלטת ועדת
הכספים מיום י"ז באדר ב' התשס"ח ) 24במרס  ,(2008המאשרת
אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין
)תיקון מס'  ,(11התשס"ח ,22008-שכתוצאה מהן מוגדל מכס או
מס קניה על טובין שהיו פטורים מהם.
כ"ד באדר ב' התשס"ח ) 31במרס (2008
)חמ (3—1906
__________
 1ס"ח התש"ט ,עמ' .154
 2ק"ת-שיעורי מק"ח  ,1525עמ' .54

3050

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

שקלים חדשים
)(1

נחלה
בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים
בעד מבני מגורים ומשק בנחלה

50,000
170,000

בעד כל דונם מטע שלחין )הדרים,
נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה( -
עד גיל  5שנים

6,900

מעל גיל  5שנים

8,500

__________
 1י"פ התשנ"ג ,עמ'  ;19י"פ התשס"ח ,עמ' .1545

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

הודעה בדבר קביעת תקנים

שקלים חדשים
סובפטרופים )אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון( -

לפי חוק התקנים התשי"ג1953-

עד גיל  6שנים

8,200

מעל גיל  6שנים

9,400

עד גיל  5שנים

6,000

מעל גיל  5שנים

6,900

פקן -

8,300

בננות
כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -

)(2

עד גיל  3שנים

9,200

מעל גיל  3שנים

10,500

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

3,800

בעד כל דונם מטע בעל

2,400

בעד כל דונם שלחין

4,800

בעד כל דונם בעל

2,400

אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1173חלק  - 1מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמיתקנים:
מערכת הגנה חיצונית ,מאפריל  2008בא במקום ת"י 1173
מאוגוסט  1982ותיקון הטעות מאוגוסט ;1983
ת"י  1733חלק  - 1ציפוי רכיבי בניין מפלדה ,להגנה מפני
שריפה :בחירת ציפוי מינרלי מותז והשמתו ,מאפריל 2008
בא במקום ת"י  1733חלק  1.2ממרס  1996וגיליון התיקון
ממרס ;2000
ת"י  1733חלק  - 2ציפוי רכיבי בניין מפלדה ,להגנה מפני שריפה:
שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינרלי מותז ,מאפריל 2008
בא במקום ת"י  1733חלק  1.3מספטמבר ;1999
ת"י  5438חלק  - 23כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה:
פוליאמינים ,מאפריל ;2008

בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
96,000
)המושב(

ת"י  5438חלק  - 24כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה:
נתרן דו–כלורו–איזו–ציאנורטי דו–מימי לטיפול במי
בריכות שחיה ובמים המיועדים לשתיה ,מאפריל ;2008

בעד כל דונם מטע שלחין )הדרים ,נשירים,

ת"י  5438חלק  - 26כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה:
נתרן פלואורי ,מאפריל ;2008

שטחי עיבוד:
זיתים בהשקאה מלאה( -
6,900

עד גיל  5שנים

8,500

מעל גיל  5שנים
סובטרופים )אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון( -

ת"י  - 5555יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים  -דרישות
בטיחות ושיטות בדיקה ,מאפריל ;2008
ת"י  - 5699שידור שמע ספרתי ) :(DABמפרט  XMLבעבור
מדריך שידורים אלקטרוני  -יישום עברית בשידורי רדיו
ספרתיים ,מאפריל ;2008

עד גיל  6שנים

8,200

מעל גיל  6שנים

9,400

ת"י  - 12367שידור שמע ספרתי ) :(DABגישה מותנית ,מאפריל
;2008

עד גיל  5שנים

6,000

מעל גיל  5שנים

6,900

ת"י  - 30798שידור שמע ספרתי ) :(DABמנשקי הפצה -
מנשק בסיס ספרתי מתואם-פזה ובהפרש פזה של תשעים
מעלות ,מאפריל ;2008

פקן -

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
עד גיל  3שנים

9,200

מעל גיל  3שנים

10,500

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

3,800

בעד כל דונם בעל

1,700

בעד כל דונם שלחין

4,800

בעד כל דונם עם השקאת עזר

2,700

) (2מחיר יסודי מזערי לנחלה
הסכום הנקוב בסעיף )15ג( של פרק ג' בהחלטה יהיה ,החל
ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל  462,000 ,(2008שקלים
חדשים.

ת"י  60601חלק  - 1.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
תאימות אלקטרומגנטית  -דרישות ובדיקות ,מאפריל 2008
בא במקום ת"י  1011חלק  1.2מנובמבר ;2002
ת"י  60601חלק  - 2.44ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות ציוד קרני  Xלטומוגרפיה ממוחשבת,
מאפריל ;2008
ת"י  - 62105מערכת שידור שמע ספרתי :מפרט דרישות
למנשק נתונים של המקלט ) ,(RDIמאפריל .2008
י' בניסן התשס"ח ) 15באפריל (2008
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל (2008
)חמ (3—719
יעקב אפרתי
מנהל מינהל מקרקעי ישראל
__________
1

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

3051

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח באדר א'
התשס"ח ) 24בפברואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,83/07החליט להטיל
על עורך הדין חרומיך ליובוב לובה ,ת"ז  ,307232652רישיון מס'
 ,17404עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  6חודשים.

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בבאר שבע ,בשבתו ביום כ' באדר א'
התשס"ח ) 26בפברואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,28/05החליט
להאריך את השעייתו הזמנית והחלקית של עורך הדין חליל
אלצאנע ,ת"ז  ,28330090רישיון מס'  ,22887עד יום ה' באלול
התשס"ח ) 5בספטמבר .(2008

תוקף ההשעיה מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל
 (2008עד יום א' בתשרי התשס"ט ) 30בספטמבר .(2008
כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ו'
בשבט התשס"ח ) 13בינואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,144/07החליט
להטיל על עורך הדין גד פרנקל ,ת"ז  ,51732915רישיון מס' ,9279
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 6חודשים ,אשר יהיו חופפים לכל עונשי ההשעיה בפועל
שהוטלו עליו.
תוקף ההשעיה מיום ל' באדר א' התשס"ח ) 7במרס (2008
עד יום ו' באלול התשס"ח ) 6בספטמבר .(2008
י"ח באדר ב' התשס"ח ) 25במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"א באדר
א' התשס"ח ) 27בפברואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,143/07החליט
להטיל על עורך הדין דוד קדוש ,ת"ז  ,57263089רישיון מס'
 ,15197עונש של השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין
מיום כ"א באדר א' התשס"ח ) 27בפברואר  (2008עד הכרעה
סופית בתיק.
כ"ח באדר א' התשס"ח ) 5במרס (2008
)חמ (3—94
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

3052

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ההשעיה תחול על:
) (1ייצוג לקוחות משפטיים לפני בית הדין השרעי;
) (2ייצוג לקוחות מינהליים לפני בית המשפט המחוזי ,לרבות
בעתירות לבג"צ וערעורים לבית המשפט העליון או
בשניהם בעניינים אלה;
) (3ייצוג לקחות בהליכים פליליים.
נאסר עליו לעסוק בייצוג חייבים לפני לשכת ההוצאה
לפועל ,או לקבל כספי פיקדונות וכספים בנאמנות או שניהם,
בכל סוג שהוא.
כמו כן הורה בית הדין כי לא ימונה לשום תפקיד במינוי
של ערכאה שיפוטית ,כגון :כונס נכסים ,מנהל עיזבון ,מפרק,
נאמן ,אפוטרופוס וכיוצא בזה.
כ"ה באדר א' התשס"ח ) 2במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט"ז בשבט התשס"ח )23
בינואר  ,(2008בתיק בד"א  ,45/07החליט להטיל על עורך הדין
גריס סברי ,ת"ז  ,020139762רישיון מס'  ,4325עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  6שנים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ט באדר א' התשס"ח ) 6במרס (2008
עד יום ג' באדר ב' התשע"ד ) 5במרס .(3014
כ"ז באדר א' התשס"ח ) 4במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט העליון בשבתו
ביום י"ב באדר א' התשס"ח ) 18בפברואר  ,(2008בתיקי על"ע
 1970ועל"ע  ,1971/06החליט לדחות את תחילת השעייתו של
עורך הדין שואהנה עאדל ,ת"ז  ,023464498רישיון מס' ,19039
ב– 45ימים.
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

לאור האמור לעיל תיכנס השעייתו לתוקף ביום כ"ז באדר
ב' התשס"ח ) 3באפריל  (2008ותסתיים ביום ט"ו בחשוון התש"ע
) 2בנובמבר .(2009
כ"ט באדר א' התשס"ח ) 6במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"א בטבת
התשס"ח ) 30בדצמבר  ,(2007בתיק בד"מ  ,80/07החליט להטיל
על עורך הדין איימן קייס ,ת"ז  ,25830597רישיון מס' ,31452
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 18חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל
 (2008עד יום י"ב בתשרי התש"ע ) 30בספטמבר .(2009
כ"ט בשבט התשס"ח ) 5בפברואר (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"א באדר א'
התשס"ח ) 27בפברואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,7/08החליט להטיל
על עורכת הדין ליאורה ברקו ,ת"ז  ,32054090רישיון מס' ,32834
השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום כ"א באדר א'
התשס"ח ) 27בפברואר .(2008
כ"ה באדר א' התשס"ח ) 2במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
__________
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום א' בשבט
התשס"ח ) 8בינואר  ,(2008בתיק בד"מ  ,84/06החליט להטיל על
עורך הדין משה בן חיים ,ת"ז  ,8215774רישיון מס'  ,5849עונש
של הוצאה מן הלשכה.
תוקף ההוצאה מיום כ"ד באדר א' התשס"ח ) 1במרס
.(2008
כ"ה באדר א' התשס"ח ) 2במרס (2008
)חמ (3—94
חיים זליכוב
__________
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות בסעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את:
ד"ר משה רפלוביץ ,ת"ז 056404197
ד"ר אברהם שפירא ,ת"ז 058425323
ד"ר רוני וילדר ,ת"ז 028592848
ד"ר האיסם אלבאסל ,ת"ז 029159498
הפקח אלון קלאוס ,ת"ז 24231169
הפקח אבשלום וייסמן ,ת"ז 58401480
עובדי איגוד ערים לשירותים וטרינריים גוש דן )להלן -
האיגוד( ,שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לעניין העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס -
כלבת ופיקוח על כלבים( ,התשס"ז ,22007-והמפורטות להלן -
למפקחים בתחום האיגוד:
) (1סעיפים )2א()8 ,ה()11 ,א()18 ,ג() (2לחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג;32002-
) (2תקנה  19לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה-
;42005
) (3תקנות  (2) ,(1)4 ,3ו– 5לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים
)יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( ,התשס"ה;52004-
) (4סעיף  (1)4לפקודת הכלבת;61934 ,
) (5תקנה )3א( לתקנות הכלבת )חיסון( ,התשס"ה. 2005-
7

י"א בניסן התשס"ח ) 16באפריל (2008
)חמ (3—1923
חיים ברזל )ברזילי(
יושב ראש איגוד ערים לשירותים
__________
וטרינריים גוש דן
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126
 3ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 4ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
 5ק"ת התשס"ה ,עמ' .111
 6ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ'  ;242ס"ח התשס"ג ,עמ' .223
 7ק"ת התשס"ה ,עמ' .377

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת
הכספים 2008
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות) 1להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל
לשנת התקציב  2008שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך

41,800,000
7,270,000
5,533,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

3053

צד ההכנסות

בשקלים חדשים

עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

343,000
12,794,000
67,740,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

6,032,000
4,527,000
544,000
70,000
405,000
11,578,000

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,226,000
80,544,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

4,500,000
85,044,000
85,044,000
בשקלים חדשים

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

14,063,000
25,781,000
5,363,000
45,207,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

9,652,000
11,222,000
20,874,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

2,202,000
5,896,000
8,098,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

236,000
5,442,000
5,678,000

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

687,000
80,544,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

4,500,000
85,044,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

85,044,000

כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל (2008
)חמ (3—360
אריה בר
המנהל הכללי של משרד הפנים

3054

תמצית תקציב רגיל של עיריית יקנעם עילית
)מעודכן( לשנת הכספים 2007
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות) 1להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית יקנעם עילית
)מעודכן( לשנת התקציב  2007שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

40,300,000
6,280,000
574,000
278,000
4,341,000
51,773,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

12,839,000
6,300,000
885,000
6,386,000
2,137,000
28,547,000
-

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

80,320,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

4,050,000
84,370,000
84,370,000

צד ההוצאות

בשקלים חדשים

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

16,234,000
21,049,000
5,690,000
42,973,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

8,933,000
11,260,000
20,193,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

2,487,000
7,550,000
10,037,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

450,000
5,907,000
6,357,000

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

760,000
-

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בשקלים חדשים

צד ההוצאות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

80,320,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

4,050,000
84,370,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

84,370,000

א' בניסן התשס"ח ) 6באפריל (2008
)חמ (3—360
אריה בר
המנהל הכללי של משרד הפנים

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אונו לשנת
הכספים 2008
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית קרית אונו
לשנת התקציב  2008שתמציתו להלן:
1

צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

60,493,000
11,662,000
3,989,000
607,000
18,439,000
95,190,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

25,586,000
7,419,000
456,000
3,319,000
370,000
37,150,000

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

132,340,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות

19,130,000
151,470,000
965,000
152,435,000
בשקלים חדשים

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

32,840,000
28,701,000
4,866,000
66,407,000

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בשקלים חדשים

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

34,797,000
11,471,000
46,268,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

3,632,000
9,236,000
12,868,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

579,000
4,507,000
5,086,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,561,000
150,000
132,340,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

19,130,000
151,470,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

965,000
152,435,000

כ"ג בניסן התשס"ח ) 28באפריל (2008
)חמ (3—360
אריה בר
המנהל הכללי של משרד הפנים

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת
הכספים 2008
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות) 1להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת
התקציב  2008שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

202,885,000
41,180,000
36,826,000
2,241,000
94,501,000
377,633,000
61,075,000
19,244,000
2,386,000
1,011,000
83,726,000
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צד ההכנסות
תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים

.5
.6
.7
.8

היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

462,950,000
17,050,000
480,000,000
480,000,000

.1
.2
.3

7007/2008
21.2.2008
 (1ממשלת ישראל
 (2מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המורים בישראל.
חינוך
כלל המורים
הסכם בוררות בגין שחיקת שכר 2002-2007
6.3.2008
 21.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

1,591,000
-

בשקלים חדשים

.4
.5
.6
.7
.8

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

101,229,000
114,470,000
20,944,000
236,643,000

.1
.2
.3

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

106,559,000
51,327,000
157,886,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

13,106,000
21,734,000
34,840,000

7008/2008
12.2.2008
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף.
רשויות מקומיות.
סייעות פדגוגיות בחינוך מיוחד
הודעה בענייני עובדים  1083/08תוספות שכר
13.3.2008
 12.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

3,400,000
25,600,000
29,000,000

.1
2
.3

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,745,000
2,836,000

7009/2008
12.2.2008
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף.
רשויות מקומיות.
זכאים
הודעה בענייני עובדים 1094/08
13.3.2008
 12.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

462,950,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

17,050,000
480,000,000

.1
.2
.3

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

480,000,000

7010/2008
16.1.2008
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף.
רשויות מקומיות.
מדריכי ריקודים
הודעה בענייני עובדים 1079/08
13.3.2008
 16.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

1
.2
.3

7011/2008
24.1.2008
ממשלת ישראל
מרכז שלטון מקומי +שלוש הערים הגדולות,
ארגון המורים העל יסודיים בסמינרים ובמכללות.
כלל ארגונים
מורים
תוספת שכר
6.3.2008
31.12.2009 - 24.1.2008

.1
.2

7012/2008
24.1.2008

צד ההוצאות

כ"ג באדר ב' התשס"ח ) 30במרס (2008
)חמ (3—360
אריה בר
המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2008
.1
.2
.3
.4

3056

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

.3

ממשלת ישראל
מרכז שלטון מקומי +שלוש הערים הגדולות,
ארגון המורים העל יסודיים בסמינרים ובמכללות.
כלל ארגונים
מורים בדירוג הוראה
פסק בוררות בגין שחיקת שכר
6.3.2008
 - 24.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

7013/2008
27.1.2008
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף.
רשויות מקומיות
מצילים ,עובדים ששכרם תופחת ,כלל העובדים ,דמי
חבר.
הודעה בעניין עובדים 1093/08
הודעה בעניין עובדים 1084/08
הודעה בעניין עובדים 1089/08
הודעה בעניין עובדים 1092/08
13.3.2008
 27.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

7014/2008
4.3.2008
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם
הארגונים הכלכליים,
הסתדרות החדשה
כלל הארגונים
כלל העובדים
עדכון סכום ההשתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה
וממנה.
24.3.2008
 4.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6

.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2008
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

69/2008
13.2.2008
קרן קיימת לישראל,
ארגון עובדי קרן קיימת לישראל.
ייעור
עובדת אחת
העסקה זמנית
13.3.2008
 13.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2

70/2008
3.2.2008

.4
.5
.6
.7
.8
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.3

שטראוס סלטים בע"מ,
הסתדרות החדשה מרחב כרמיאל גליל
תעשיית מזון.
כלל העובדים
תנאי עבודה
28.2.2008
1.1.2008 - 1.1.2007

.1
2
.3

71/2008
21.2.2008
מודגל מתכת ) (99בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב גליל עליון
תעשיית מתכת.
כלל עובדי הייצור
תנאי עבודה
13.3.2008
1.1.2010 - 1.1.2007

.1
.2
.3

72/2008
24.2.2008
טלרד נטוורקס בע"מ,
הסתדרות החדשה  /אג"מ.
תעשיית מתכת.
כלל העובדים
הארכת הסכם קיבוצי בשינויים
3.3.2008
30.4.2008 - 24.2.2008

1
.2
.3

73/2008
17.1.2008
חברת טלרד נטוורקס בע"מ,
הסתדרות החדשה  /אג"מ.
תעשיית מתכת.
כלל העובדים
הארכת הסכם קיבוצי בשינויים
3.3.2008
29.2.2008 - 17.1.2008

.1
.2
.3

74/2008
28.12.2006
 (1אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
 (2אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר ) (2006בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות עובדי המתכת החשמל
והאלקטרוניקה
תעשיית תקשורת.
כלל העובדים
שינוי מכני ותנאי עבודה
3.3.2008
 28.12.2006לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

75/2008
4.2.2008
חברת החשמל לישראל,
הסתדרות החדשה.
חשמל
כלל העובדים
תיחום היקף הזכאות לקבלת חשמל חינם
3.3.2008
 4.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3

76/2008
3.2.2008
הגליל העליון אגודה שיתופית חקלאית של משקי
עובדים לתובלה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מועצת פועלי מרחב גליל עליון.
הובלה יבשתית
כלל העובדים השכירים
תנאי עבודה
28.2.2008
31.12.2009 - 3.2.2008

.1
.2
.3

77/2008
17.2.2008
בנק דיסקונט לישראל,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות הפקידים
בנקאות
דרג ניהולי
תוספת סלקטיבית
13.3.2008
 17.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

78/2008
19.2.2008
מחיש שירותי מחשב בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף.
שירותי מיחשוב.
כלל העובדים
הארכת הסכם פרישה
13.3.2008
31.12.2008 - 19.2.2008

.1
.2
.3

79/2008
28.1.2008
בית הורים בע"מ ארגון עולי מרכז אירופה ס.חיפה,
הסתדרות הכללית.
שירותי רווחה
כלל העובדים
הארכת הסכם 20050353
3.3.2008
31.3.2011 - 28.1.2008

.1
.2
.3

80/2008
24.1.2008
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד עובדי האנרגיה.
כרייה וחציבה.
כלל העובדים
הסכם רשת בטחון
16.3.2008
 - 24.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

81/2008
24.1.2008
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד עובדי האנרגיה.
כרייה וחציבה.
כלל העובדים
תיקון הסכמים קודמים
16.3.2008
 - 24.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3

82/2008
30.12.2007
מפעל מים כפר סבא,
הסתדרות החדשה.
הפקת מים
כלל העובדים
תנאי עבודה
6.3.2008
31.12.2010 - 1.1.2007

.1
.2
.3

83/2008
4.3.2008
אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה בן גוריון
בנגב.
חינוך
כאמור בסעיף 1
עבודה נוספת עקב שביתה
17.3.2008
 - 4.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

84/2008
21.2.2008
 (1ממשלת ישראל
 (2מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המורים בישראל.
חינוך
כלל המורים
הסכם בוררות בגין שחיקת שכר 2002-2007
6.3.2008
 21.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

85/2008
5.3.2008
שיאון הזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ,
מועצת פועלי מרחב עמקים צפוני.
גידול בעלי חיים.
כלל העובדים
תנאי עבודה
20.3.2008
 5.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

86/2008
10.6.2007
אסם השקעות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /רמת גן
תעשיית מזון
כלל העובדים כאמור בנספח א' להסכם
תנאי עבודה עקב מעבר מאתר בני ברק לאתר שוהם
9.3.2008
 10.6.2007לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

87/2008
1.1.2008
ישראטייר  -חידוש צמיגים בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית גומי.
כלל העובדים
תנאי עבודה

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
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.7
.8

20.3.2008
31.12.2009 - 1.1.2008

.1
.2
.3

88/2008
21.2.2008
ממשלת ישראל,
הסתדרות המורים.
כלל הארגונים
כלל עובדי ההוראה
תוספת שכר בגין תקופה 31.12.2009 - 1.7.2005
23.3.2008
31.12.2009 - 21.2.2008

.1
.2
.3

89/2008
24.2.2008
ממשלת ישראל,
הסתדרות המורים.
כלל הארגונים
עובדים בדירוג ההוראה
תיקון בישום שלב א' ברפורמה
23.3.2008
 - 24.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

90/2008
17.2.2008
גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ,
הסתדרות הכללית איגוד האומנים.
פעילויות ופנאי
כלל העובדים
פיצוי בגין עיכוב בתשלומי שכר
3.3.2008
 - 17.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

91/2008
24.2.2008
כרמל מערכות מיכלים בע"מ  /מפעל קיסריה,
הסתדרות החדשה  /מרחב שומרון
תעשיית פלסטיק
כלל העובדים
תוספות שכר
6.3.2008
31.12.2009 - 1.1.2008

.1
.2
.3

92/2008
20.1.2008
שירותי בריאות כללית,
ארגון רופאי קופת חולים כללית וההסתדרות הרפואית
בישראל
שירותי בריאות
רופאים
תוספת "מקצועות מיוחדים"
12.2.2008
 20.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

93/2008
4.2.2008
חברת החשמל לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה.
ייצור חשמל

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
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.5
.6
.7
.8

 300עובדים
תנאי פרישה
3.3.2008
3.2.2009 - 4.2.2008

.1
.2
.3

94/2008
24.2.2008
סאיקלון מוצרי תעופה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מועצת פועלי כרמיאל.
תעשיית מתכת.
כלל העובדים
תנאי עבודה
16.3.2008
31.12.2008 - 1.1.2008

.1
.2
.3

95/2008
27.2.2008
בנק אגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף.
בנקאות.
מנהלים
בונוס רווחים ימ"מ
25.3.2008
 27.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

96/2008
26.2.2008
בנק אגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
בנקאות.
פקידים
בונוס רווחים
25.3.2008
 26.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

97/2008
24.1.2008
ממשלת ישראל
מרכז שלטון מקומי  +שלוש הערים הגדולות,
ארגון המורים העל יסודיים בסמינרים ובמכללות.
כלל ארגונים
מורים בדירוג הוראה
פסק בוררות בגין שחיקת שכר
6.3.2008
 24.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

98/2008
24.1.2008
ממשלת ישראל
מרכז שלטון מקומי  +שלוש הערים הגדולות,
ארגון המורים העל יסודיים בסמינרים ובמכללות.
כלל ארגונים
מורים
תוספת שכר
6.3.2008
31.12.2009 - 24.1.2008

.1
.2

99/2008
18.3.2008

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.3

צמח תמרים ח.פ ,510823735
הסתדרות החדשה
תעשיית מזון.
כלל העובדים
תנאי עבודה
27.3.2008
 18.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

100/2008
28.2.2008
ממשלת ישראל
שירותי בריאות כללית
הסתדרות מדיצינית הדסה,
הסתדרות הרפואית בישראל.
כלל ארגונים
כלל העובדים
קרן א' )קרן רווחים(
24.3.2008
 28.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

101/2008
13.3.2008
בנק איגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים.
בנקאות
כאמור בנספח
תקופת העסקה של עובדים זמניים
27.3.2008
 13.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

102/2008
27.2.2008
בנק איגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים.
בנקאות
מנהלים ומו"חים
בונוס רווחים 2007-2008
27.3.2008
 27.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

103/2008
26.2.2008
בנק איגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים.
בנקאות
כלל העובדים
בונוס רווחים בגין שנים 2007-2008
27.3.2008
 26.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

104/2008
20.3.2008
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,
הסתדרות הפקידים.
בנקאות
 6עובדים  46 +עובדים
עובדים זמניים ) 2הסכמים שאוחדו לאחד(
27.3.2008
 20.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

3060

.1
.2
.3

105/2008
23.1.2008
מילקו תעשיות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /פועלי המזון  /מועצת פועלי ת"א
יפותעשיית מזון.
כלל העובדים
תוספות שכר
27.3.2008
 23.1.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

106/2008
18.3.2008
אגן יצרני כימיקלים בע"מ,
הסתדרות החדשה.
תעשיית כימיקלים
כלל העובדים
מכסת פרישה
27.3.2008
 18.3.2008לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

107/2008
17.2.2008
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף
בנקאות
מנהלים ומו"ח
שעור תוספת הסלקטיבים לשנים 2007-2008
31.3.2008
 17.2.2008לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הודעה על ביטול הסכמים קיבוציים
נמסרת בזאת הודעה בדבר ביטול שני הסכמים קיבוציים:
האחד  -מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים  ,19850339אשר
נחתם ביום  12.3.1985והצדדים לו הם איתן שמיר בנייה
פתוח וניקיון וההסתדרות .השני  -מספרו בפנקס ההסכמים
הקיבוציים  19930274ואשר נחתם ביום  30.3.1993והצדדים לו
שמיר איתן  1990בע"מ וההסתדרות.
כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל (2008
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12111/

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית חנינה
 גוש  ,30607חלקה .28מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בניין ,ללא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בשטח; ב( קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבניה כאמור; ג( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ד( קביעת הוראות בגין
גדר להריסה.
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12225/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' כרם
אברהם ,רח' צפניה  - 16גוש  ,30081חלקה .140
מטרת התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי פירוט
זה :מאזור מגורים  3למגורים ב; ב( קביעת הוראות בינוי
לתוספות בניה ,לפי פירוט זה :קביעת בינוי לתוספות בניה
במפלסים  +3.50ו– ,+7.05לשם הרחבת יחידות דיור  3ו–,5
בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח; ג( קביעת
קווי בניין לבניה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה וקביעתם
ל– 579מ"ר )מתוכם  550מ"ר שטחים עיקריים ו– 29מ"ר שטחי
שירות(; ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה
כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי ,ותנאים למתן היתרי בניה
בשטח; ז( קביעת הוראות בגין קטע מרפסת להריסה.
)" (3תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12806/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית וגן,
רח' יוסף חכמי  -גוש  ,30195חלקה .193
מטרת התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי פירוט
זה :משטח לבנייני ציבור למבנים ומוסדות ציבור; ב( קביעת
קווי בניין חדשים ,ללא תוספת באחוזי בניה מאושרים בשטח;
ג( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור;
ד( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12096/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
הכרם ,רח' הבנאי  ;6קואורדינטה מערב מזרח ,Y218.125 -
קואורדינטה דרום צפון  ;X631.400 -גוש  30154מוסדר,
חלקה  40בשלמותה ,חלקות ארעיות  1ו–.2

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בניין ללא שינוי בזכויות
בניה מאושרות; ב( שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי פירוט
זה :מאזור מגורים  5למגורים א; ג( שינוי בקווי בניין
מאושרים ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות בתכנית
 ;1186ד( קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור; ה( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו(
קביעת הוראות בגין מבנה וגדר להריסה; ז( קביעת הוראות
בגין עצים לעקירה ,לשימור ולהעתקה; ח( קביעת הוראות
בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5715התשס"ז ,עמ' .4308
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' מק ,"12176/שינוי לתכנית
3599א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' עומריה
 גוש  ,30197חלקות ארעיות .70 ,69מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד
לאזור מגורים א; ב( שינוי בקווי בניין מאושרים ללא שינוי
בזכויות בניה מאושרות בתכנית 3599א; ג( קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית; ד( קביעת הוראות בינוי ,וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ה( קביעת הוראות בגין
מבנה להריסה; ו( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה,
להעברה ולשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5724התשס"ז ,עמ' .109
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהושע פולק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק ,"516/שינוי
לתכניות הל/מח250/ד ,מי360/א ,כפיפות לתכניות הל/מח250/ד,
מי360/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון ,רח' שבע
האחיות  - 8גוש  ,30366ח"ח  ;61 ,4מגרש 61ד בשלמותו מתכנית
מי360/א.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל ,רח'
החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת ,טל'  .02-5333125העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290222

3061

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק בלק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' מי/מק/195/ב ,"1/שינוי לתכניות
מי/195/ב ,מי.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ רמת רחל
במתחם שטח המלונאות  -גוש  ,30213ח"ח .19-17 ,13 ,8
מטרת התכנית :שינוי בתצורת מתחמים/מגרשים  2ו– 3לפי
תכנית מי/195/ב ,ללא שינוי בשטחם ,ושינוי של הוראות
לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים ללא הגדלת
זכויות הבניה.
)" (2תכנית מפורטת מס' מי/מק/511/ח" ,שינוי לתכניות מי,200/
מי/511/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מסילת ציון,
השטח שבין קואורדינטות אורך  ,150.900-150.850לבין
קואורדינטות רוחב  ;134.200-134.150גוש  ,29647ח"ח ;2
מגרש  147בשלמותו.
מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין צדדי דרומי מ– 4מ' ל– 2מ';
ב( שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 4מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ,מרכז אבן העזר ,ד"נ שמשון,
טל'  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טל' .02-6290200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מי/מק/654/א" ,שינוי לתכניות מי ,200/מי ,654/מי.757/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטה יהודה ,כפר הנוער
קרית יערים ,השטח שבין קואורדינטות אורך  635.680-635.250לבין
קואורדינטות רוחב  210.130-209.750על פי רשת ישראל החדשה;
גוש  ,29521ח"ח  ;5גוש  ,29545ח"ח .29 ,25

3062

מטרת התכנית :שינוי הוראות תכנית מי 654/בדבר קווי
בניין בשטח המוסד ,ושינוי הוראות תכנית מי 757/בדבר קווי
בניין בשטח ספורט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.5.2007ובילקוט הפרסומים  ,5645התשס"ז ,עמ' .2155
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ,מרכז אבן העזר ,ד"נ שמשון,
טל'  ,02-9900947ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6290200וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר ויזל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' תא/מק/תא1111/א ,"4איחוד וחלוקה מחדש
שלא בהסכמת הבעלים 1111א) 4הת() ,(3חלק מתכנית
1111א - 1/ב.מ.9.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,במזרח
רח' לוי אשכול ובצפון המשך רח' אינשטיין  -גוש 6896
)מוסדר( ,חלקות ,136 ,134 ,132 ,129 ,71 ,68-65 ,56 ,22
 ,163 ,160 ,155 ,152 ,142 ,140 ,138ח"ח  ;167 ,130גוש 6885
)מוסדר( ,חלקות .30 ,27 ,25 ,24
מטרת התכנית :ביצוע איחוד וחלוקה מחדש בתחום
התכנית כדי לאפשר בניית מתחם מגורים שבו  198יח"ד
שישתלב כחלק מהמערך השכונתי והבינוי המוצע בהתאם
לתכנית מיתאר 1111א 1/ב.מ ,9.על ידי :א( קביעת איחוד
וחלוקה מחדש של החלקות שבתחום התכנית הראשית
בהתאם להוראות התכנית הראשית; ב( הבניה באזור
המגורים ,קווי הבניין ,חלוקה למגרשים ,זכויות ,הוראות
הבניה ושאר הוראות התכנית יהיו בהתאם להוראות
התכנית הראשית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4545התשנ"ז ,עמ' .4484
)" (2תכנית מס' תא/מק ,"3434/שינוי קו בניין ,רח' הגולן ,29
שינוי מס'  2לשנת  2006של תכנית  ,347ושינוי מס'  1לשנת
 2006של תכנית .3470
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,שכ' רמת
החייל ,רח' הגולן  - 29גוש  ,6638חלקה  ,487תת–חלקה .2
מטרת התכנית :הסדרת מצב קיים בפועל תוך ניצול כל זכויות
הבניה במגרש ,על ידי :א( שינוי קווי בניין; ב( העברת זכויות
מקומה לקומה; ג( שינוי בהתאם לכך של תכניות 347
ו–.3407
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5616התשס"ז ,עמ' .1184
)" (3תכנית מס' תא/מק/תא/מק ,"3640/בית ספר פיטמן ,שינוי
מס'  2לשנת  2007של תכנית  ,2385שינוי מס'  1לשנת 2007
לתכניות  ,2720ע' ,ג'.

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח' בלפור 38
 -גוש  7435כל הגוש ,חלקה  13בשלמותה.

לכיוון מזרח עקב העמקת הפיתוח לגובה החצר האנגלית
וחשיפת המרתף; ד( אין שינוי בזכויות הבניה.

מטרת התכנית :א( שינוי בקו בניין למבנה ב ,על ידי:
 (1שינוי קו בניין קדמי לרח' בלפור מ– 5מ' ל– 1.85מ' בחלקו
ו– 3מ' בחלקו;  (2שינוי קווי בניין צדיים מ– 4.60מ' ל– 3.50מ';
ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים:
 (1קביעת הוראות עיצוב מנחות ומחייבות לבניין למבנה א,
לגינה שבחזיתו ,ולמבנה ב;  (2שינוי מספר קומות מ– 5קומות
מעל קומת עמודים מפולשת וחדרי יציאה לגג ל– 6קומות
כולל קומת קרקע מלאה ,ובנוסף קומת גג חלקית;  (3שינוי גובה
הבינוי המוצע במבנה ב מ– 21.50מ' )כולל חדר יציאה לגג(
ל– 23.90מ' )כולל קומת גג חלקית ומעקה בקומה זו(;  (4שינוי
גובה קומות מרתף מ– 2.40מ' ל– 4מ' ,או לפי הדרוש לתפקוד
הבניין;  (5קביעת מרווח מינימלי בין מבנה א למבנה ב לפי
הוראות נספח הבינוי;  (6קביעת מתווה למבנה ב  -כולל
מתווה לקומת הגג החלקית ,למרפסות בכל הקומות ולפרגולות
בקומת הגג החלקית  -הכל לפי הוראות נספח הבינוי;
ג( שינויים שונים (1 :במרתפים :תוספת  2קומות לשימושים
שונים ,בניה עד גבול מגרש ,שימוש של שטחי שירות נלווים
למגורים במרתף לדירות בקומת הקרקע ,הגדלת שטח מחסנים
דירתיים;  (2ביטול חובת מרפסות שירות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.10.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .580

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5732התשס"ח ,עמ' .380
)" (4תכנית מס' תא/מק/תא/מק ,"3740/רח' הירקון 4ב ,שינוי
לשנת  2007של תכנית מ'.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח'
הירקון 4ב  -גוש  6940כל הגוש ,חלקות  67-65בשלמותן,
ח"ח .105
מטרת התכנית :הגדלת צפיפות הדיור במגרש מ–11.44
יחידות דיור ל– 14יחידות דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5746התשס"ח ,עמ' .800
התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון ספיר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
קא/מק ,"167/שינוי לתכניות מיתאר תממ ,124תממ,341
קא/מק.122/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' בן
יהודה  - 3גוש  ,7184חלקה .27
מטרת התכנית :הסדרת כל חריגות הבניה במגרש .במקרה
שלא ניתן להוציא היתר ו/או להסדיר לפי תכניות תקפות ,יש
לסמן להריסה את חריגות הבניה ולהרוס בפועל כתנאי להיתר
בניה ,על ידי :א( שינוי ייעוד של אזור מגורים א' לאזור מגורים
ב' לפי נוהל מבא"ת; ב( שינוי קו בניין קדמי לדרום ולמזרח
כמסומן בתשריט עקב מצב קיים; ג( יצירת חזית בת  3קומות

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל'
 ,03-5311245וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל' ,03-7632573
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו
מרחב תכנון מקומי אור–יהודה-אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אור–יהודה-אזור ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מס' מאא/מק."2016/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור ,רח' המצודה 3
 גוש  ,6010חלקה .162מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין צדדיים; ב( מתן הנחיות
לפיתוח ועיצוב ארכיטקטוני ופיתוח סביבתי; ג( הקלה בקו בניין
מציר הדרך של כביש מס'  44ועד גבול התכנית של  64.9מ'
במקום  100מ' בהתאם לתמא.3
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
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 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אור יהודה-אזור ,רח' יצחק שדה  ,18אזור ,עם העתק למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור ,רח' שדרות
אליהו סעדון  ,122אור יהודה ,טל'  ,03-5388108ועותק לוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה,
שד' מנחם בגין  ,125תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלומית דוטן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור–יהודה-אזור
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/
/566ג" ,שינוי לתכניות בב ,566/בב/מק/566/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק  -גוש ,6196
חלקות  ;369 ,367 ,366 ,166 ,159 ,157גוש  ,6105ח"ח .159
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מטרת התכנית :שינויים במתחם מוסך דן להקמת מגדל
תעסוקה אחד ,על ידי :א( שינויים באופן הבינוי ובגובה
המגדל; ב( שינויים בקווי בניין; ג( העברת זכויות בין המגרשים;
ד( הקמת חניון עילי בחזית רח' הירקון; ה( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה 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.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' בי/מק286/ב",
שינוי לתכניות בי/2/א ,בי.286/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ,7122
ח"ח  ;134 ,128גבולות התכנית :בצפון  -רח' הקוממיות ,במערב
 רח' מנחם בגין ,במזרח  -נתיבי איילון.מטרת התכנית :א( חילופי שטחים משצ"פ למבני ציבור
בחלק מחלקה  128בגוש  ,7122וממבני ציבור לשצ"פ בחלק
מחלקה  134בגוש  ;7122ב( איחוד וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רח' סטורמה  ,1רמת יוסף ,בת ים,
טל'  .03-5556030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632580
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה לחיאני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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ולבניה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"519/שינוי לתכנית מיתאר
גב 53/על כל שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון
גבעתיים.
מטרת התכנית :א( הקטנת קווי בניין במבנים שבהם אושרה
הקמת מרפסות מקורות מחוץ לקווי הבניין ,לפי התב"עות
שהיו בתוקף ,באופן שקווי הבניין יותאמו לקו המרפסות
הקיימות בפועל .ב( לאשר קירוי חניות לרכב בגבולות
המגרש ,בתנאים ובשיקול דעת הוועדה ו/או רשות רישוי
ג(  (1לאשר מחסנים דירתיים ישנים הקיימים בחצרות
בנייני מגורים שאינם יותר משתי קומות ,בעבור דירות
צמודות הקרקע ,במרווחים הקטנים מקווי הבניין הצדדיים
ו/או האחוריים בשיקול דעת הוועדה ו/או רשות רישוי;
 (2לאשר בניית מחסנים חדשים בחצרות בנייני מגורים
שאינם יותר משתי קומות ,בעבור דירות צמודות קרקע,
כאשר אין אפשרות להקימם בקומת עמודים מפולשת,
במרווחים קטנים מקווי בניין צדיים ו/או אחוריים בשיקול
דעת הוועדה ו/או רשות רישוי; ד( בניית מרתפים בבניינים
קיימים :הוועדה ו/או רשות רישוי תהיה רשאית לפתור
מהחובה למצוא פתרונות חניה לבניין שהיתר לבנייתו
הוצא לפני  ,16.12.1982כתנאי לאישור המרתף ובלבד
שקווי הבניין של קומת המרתף לא יחרגו מהיקף הבניין;
ה( שינוי בהוראות חניה :במקרה שבו יתבקש היתר
לשימוש חורג מהיתר או לשימוש חורג מתכנית ,או בניה
במגרש ,או בנכס שבו מתבקש ההיתר ,לא קיימת אפשרות
פיזית להכשיר מקומות חניה כדי להתאים את מספר
החניות לתקן המחייב ו/או לתכנית בניין העיר החלה על
המגרש או הנכס  -תהיה הוועדה המקומית מוסמכת לפי
שיקול דעתה ,להפחית את מספר החניות הנדרש לפי התקן
או לפי התכנית כולה או חלקה .כלל זה יחול גם במקרים
שבהם יתבקש היתר להרחבת דירה קיימת או בניית דירה
במקום דירה שנהרסה; ו( להכיל את תכנית גב/מק2002/
על כל תחום מרחב תכנון גבעתיים ,ומתן אפשרות לבניית
מחסנים דירתיים בכל העיר.
)" (2תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"534/שינוי לתכנית מיתאר
גב.170/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים  -גוש ,6154
חלקה  644בשלמותה.
מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין לבניין קיים; ב( קביעת קווי
בניין חדשים להוספת ממ"דים ,שינוי קווי בניין כדלקמן :קדמי
דרומי  3 -מ' במקום  5מ' ,קדמי צפוני  4 -מ' במקום  5מ' ,צדי
דרום מערבי  2 -מ' במקום  3מ' ,צדי דרום מזרחי  3 -מ' ,צדי
צפוני  3 -מ' ,אחורי צפון מזרחי  5 -מ' ,אחורי צפון מערבי -
 3מ' במקום  5מ' ,הכל בהתאם לתשריט התכנית .במידה
וייהרס הבניין ,יהיו קווי הבניין בהתאם למצב הקיים.
)" (3תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"536/שינוי לתכניות גב,258/
גב ,343/גב/353/ד ,גב/353/ו ,גב ,406/גב ,99/גב/מק,2002/
גב/מק/353/ה ,גב/מק ,433/גב/מק 503/על כל שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח'
קפלנסקי  - 20גוש  ,6156חלקה .349
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין וגובה מרתף ברח' קפלנסקי ,20
על ידי :א( שינוי בליטת המרתף בקו הבניין הקדמי והבלטתו

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

עד לגובה של  2.95מ' במקום  0.8מ' המותרים ,וסידור פתח
כניסה לחניה כמפורט בתשריט ובתקנון; ב( שינוי הפרשי
הקרקע הסופיים בצד מערב ודרום מ– 1.2מ' ל– 1.6מ' ,ולכיוון
מזרח ודרום מזרח מ– 1.2מ' ל– 2מ'; ג( שינוי מפלס הכניסה
הקובעת ,כך שגובה הרצפה יהיה עד  2.95מ' במקום  0.8מ'
ממפלס פני הקרקע הסופיים במרווחים הקדמי ,הצדדי
והאחורי; ד( שינוי בקו בניין קדמי בקטע מהחזית ,כך שקו
הבניין בקטע זה יהיה  4מ' במקום  5מ'; ה( שינוי בקו בניין
אחורי ,כך שקו הבניין האחורי יהיה  4מ' במקום  5מ'; ו( שינוי
בקו בניין צדדי מערבי ,כך שקו הבניין יהיה  2.5מ' במקום  3מ'
בנקודה הדרום מערבית; ז( הוצאת עמוד וגגון  90ס"מ מחוץ
לקו בניין צדדי מערבי ,בנקודה הדרום מערבית; ח( הבלטת
גגון הכניסה לבית עד לגבול המגרש המזרחי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים ,משרד אגף ההנדסה ,רח' שינקין  ,2גבעתיים
 .53299המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב .67012
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ראובן בן שחר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
ח-מק ,"89/שינוי לתכניות מיתאר ח ,R-11 ,1-ח4/1-ד,
ח ,8/1-ח ,7/1-ח10/1-א ,ח ,4/1-ח14/1-א ,ח.15/1-
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רח' העליה
השניה  - 29גוש  ,6740חלקה .159
מטרת התכנית :שינוי קו בניין לרח' העליה השניה מ– 5מ'
ל– 1.97מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2007ובילקוט הפרסומים  ,5697התשס"ז ,עמ' .3749
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון ,בניין העיריה ,רח' ויצמן  ,58קומה  ,9טל' ,03-5027485
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך
מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"3/1245/שינוי לתכניות רג,1091/
רג ,1212/רג/מק.1245/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' ז'בוטינסקי
 ,29-23רח' היוזמה  - 24גוש  ,6109חלקות  ,223-220ח"ח
 ;219גבולות התכנית :בצפון  -רח' היוזמה ,חלקה 304
בגוש  ,6109בדרום  -רח' ז'בוטינסקי  -חלקה  ,115בגוש
 ,6109במזרח  -רח' גלעד ,חלקה  304בגוש  ,6109במערב
 מגדל משה אביב )מגרש  10לפי תכנית רג.(1212/מטרת התכנית :שינוי סעיף  - 23.2שימוש חורג שבתכנית
רג ,1212/וקביעת שימוש חורג למבנים שעל מגרש 101
ל– 5שנים נוספות מיום אישורה של תכנית זו.
עיקרי הוראות התכנית :שימוש חורג  -יינתן שימוש חורג
עד  5שנים לבניינים הקיימים במגרש ) 101חלקות 223-219
בגוש  (6109שבתכנית רג 1212/מיום מתן תוקף לתכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.8.2007ובילקוט הפרסומים  ,5683התשס"ז ,עמ' .3234
)" (2תכנית מפורטת מס' מק ,"1436/שינוי לתכניות רג,281/
רג ,340/כפיפות לתכנית רג/340/ג.17/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,בית ספר
אורה  -גוש  ,6126חלקות  ,591 ,489 ,476 ,316 ,17ח"ח ,18
 ;59גבולות התכנית :מצפון לרח' נחלת יוסף ,מדרום לרח'
שילה ,ממזרח לרח' אורה.
מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין צדדי בחלקה  316בגוש
 6126מ– 3מ' ל– 2מ'; ב( איחוד כל המגרשים הנמצאים
בשטח בית הספר אורה מודיעין ,ללא שינוי ייעוד הקרקע;
ג( איחוד כל החלקות וחלקי חלקות הנמצאות בשטח בית
הספר אורה מודיעין וייעודן  -מוסדות ומבני ציבור למגרש
אחד; ד( זכויות הבניה לפי תכנית המיתאר בתוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.12.2007ובילקוט הפרסומים  ,5771התשס"ח ,עמ' .1710
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל' ,03-6753394
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צבי בר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' חפ/מק310/א" ,מוסך עוז,
שינוי לתכניות חפ ,310/חפ1400/יג.

3065

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,חוף שמן -
גוש  ,10876חלקות  ,27 ,24ח"ח )דרך( .56
מטרת התכנית :א( שינוי בקווי הבניין; ב( איחוד וחלוקה
לצורך הרחבת אולם התצוגה הקיים תוך קביעת הוראות בדבר
גובה הקומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.9.2007ובילקוט הפרסומים  ,5732התשס"ח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' ,04-8356807
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' חד/מק813/יד".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,7726
חלקה  39בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין למבנה קיים.
)" (2תכנית מפורטת מס' חד/מק848/כו" ,שינוי לתכנית חד/
.848
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,גבעת ביל"ו,
רח' כנפי נשרים  -גוש  ,10035חלקה  59בשלמותה ,ח"ח
.224

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10573
חלקה  20בשלמותה ,ח"ח  ;27 ,23 ,19גוש  ,10574ח"ח ,98 ,72
.99
מטרת התכנית :הקצאת מגרשים כפי שנקבעו במסמכי
תכנית חד/במ793/ד באמצעות טבלאות איזון ולוחות
הקצאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.8.2007ובילקוט הפרסומים  ,5715התשס"ז ,עמ' .4311
)" (2תכנית מס' חד/מק."1346/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,אזור התעשיה
 גוש  ,10014חלקה  138בשלמותה.מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( הגדלת תכסית
קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.3.2007ובילקוט הפרסומים  ,5634התשס"ז.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728

ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' מק/ען ,"992/שינוי לתכניות ען ,129/ענ.283/

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים; ב( שינוי
בקו בניין צדי למבנה קיים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם -
גוש  ,20315חלקה .3

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205

מטרת התכנית :א( חלוקה חדשה ללא הסכמה לקרקע
הנכללת בתחום התכנית; ב( יצירת בסיס לרישוי מבנים
קיימים; ג( שינוי קו בניין בדבר בניינים קיימים; ד( שינוי
גודל מגרש מינימלי.

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

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' חד/מק793/ד" ,שינוי לתכנית חד.793/
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)" (2תכנית מס' מק/ען ,"1013/שינוי לתכנית ען359/במ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בקה אלע'רבייה -
גוש  ,8777חלקה .22
מטרת התכנית :א( חלוקה חדשה בהסכמה לקרקע הנכללת
בתחום התכנית; ב( יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים
קיימים; ג( שינוי קו בניין בדבר בניינים קיימים; ד( שינוי
גודל מגרש מינימלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל'
 .04-6351789העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם 15א ,חיפה,
טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' ש/מק ,"1289/שינוי לתכנית ש,207/
בכפוף לתכניות ג ,106/הסבה ש ,207/ש ,11/ש/1121/א,
ש ,124/ש ,300/ש ,383/ש ,390/ש/מק/383/א ,ש/מק,783/
ש/מק ,950/ש/מק/950/א ,ש/מק/961/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב  -גוש ,11309
חלקה  81בשלמותה.
מטרת התכנית :הקטנת קו בניין צדדי מערבי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.2.2007ובילקוט הפרסומים  ,5634התשס"ז ,עמ' .1820
)" (2תכנית מפורטת מס' ש/מק/601/א" ,שינוי לתכניות ש,109/
ש ,601/ש.75/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס–חנה-כרכור
 גוש  ,10122חלקות ,151-135 ,134-128 ,106-102 ,64-60 198-184 ,182-180 ,177 ,176 ,174-167 ,164-156בשלמותן;
גוש  ,10123חלקות  429-420בשלמותן; גוש  ,10142חלקות
 95-72 ,69-2בשלמותן.
מטרת התכנית :א( שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
אדריכלי; ב( הרחבת שטחן של יחידות דיור עד לשטח של
 120מ"ר; ג( שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.2.2007ובילקוט הפרסומים  ,5634התשס"ז ,עמ' .1819
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב,
חיפה ,טל'  ,04-8616252וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מוטי קירמאיר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אל/מק."10/3/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד ,רח' רבי שמעון
בן–שטח  - 8גוש  ,5761חלקה  29בשלמותה; מגרשים 701 ,88
בשלמותם מתכנית גז/במ.3/195/

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה; ב( שינויים בבינוי
ועיצוב; ג( שינוי קו בניין צדדי )דרומי( למצב של קו בניין );(0
ד( שינוי קו בניין צדדי )צפוני( ל– 7מ' למבנה מעל מרתף ,וקו
בניין  5מ' למשטח הגג מעל קומת מרתף; ה( שינוי קו בניין
אחורי )מזרחי( למצב של קו בניין ) (0בקומת קרקע ,וקו בניין
 5מ' מעל קומת קרקע; ו( שינוי קו בניין קדמי )מערבי( למצב של:
 .1קולנדה מקורה לקו בניין ) (2 ;(0חזית מסחרית )קו ויטרנות(
בקומת קרקע לקו בניין  5מ';  (3מעל קומת קרקע לקו בניין  3מ';
ז( שינוי תכסית ל–) 70%לא כולל מרתף חניה ,שטח פריקה
וטעינה וקולנדה )מעברים לכלל ציבור(; ח( תוספת קומה
לקומה .4 +
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2.2007ובילקוט הפרסומים  ,5692התשס"ח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד ,רח' ניסים גאון  ,1אלעד ,טל' ,03-9078131
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' כס/מק/80/1/ג".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא  -גוש ,7621
ח"ח .126 ,124 ,123
מטרת התכנית :א( הפחתת מספר הבניינים העמדתם
במגרשים ,מספר יח"ד בבניין ,צורת הבניין וגובהו :תוספת של
 2קומות מקומה  + 5 +גג לקומה  + 7 +גג לבניינים באזור
מגורים ג ,ותוספת קומה אחת מקומה  + 6 +גג לקומה 7 +
 +גג לבניינים באזור מגורים ג מיוחד; ב( שינוי הוראות בניה;
ג( שינוי הוראות בדבר קו בניין :התרת בניית מרפסות וחלקי
בניין זיזיים עד  2מ' ,או  40%מהמרווח הקדמי של המגרש )הכל
לפי הבליטה הקטנה( ,לכיוון רחוב ,רחוב ירוק ושצ"פ ,התרת
חניה מקורה או במסד עד קו מגרש שאינו קו דרך ,או עד מרחק
 2מ' מדרך ירוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 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.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית "תכנית מיתאר מקומית מס'
נת/מק ,"56/366/שינוי לתכניות נת ,1/366/נת ,7/400/נת,366/
נת/366/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
גנים ,רח' צירלסון  - 12גוש  ,8217ח"ח .292
מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין צדדי מ– 3מ' ל– 1.70מ';
ב( ניוד זכויות מקומה עליונה לקומת הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5603התשס"ה ,עמ' .825
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשיה קרית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' פת/
מק/47/2003/א" ,שינוי לתכניות  ,4/2003 ,2000פת/מק.47/2003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' שרגא
רפאלי  - 15 ,13גוש  ,6352ח"ח  ;43גוש  ,6357ח"ח ,24 ,22 ,13
.25
מטרת התכנית :א( שינוי מיקום שב"צ ושצ"פ; ב( איחוד
וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
וייעוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.6.2007ובילקוט הפרסומים  ,5692התשס"ז ,עמ' .3568
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה,
טל'  ,03-9052286שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות
 ,12.00-8.30ביום ג' ,בשעות  ,18.00-16.00ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
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)" (1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"6/11/שינוי לתכנית רח/במ,11/
כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק/2000/ב ,2/רח/תמא/
.2/4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש ,5713
חלקות  73-71 ,69-67 ,65 ,63 ,61 ,59-32בשלמותן; גוש ,5714
חלקות  ;156 ,155 ,152-147 ,141-136 ,133 ,107-2גבולות
התכנית :בין רח' הר מירון בצפון ועד רח' הר החרמון בדרום.
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה למספר מתחמי מגרשים
בהסכמת בעלים; ב( שינוי בקווי בניין בחלק מהמגרשים;
ג( הרחבת הנחיות לעיצוב אדריכלי וגמר גגות; ד( קביעת
עקרונות לפיתוח שכונתי ,על ידי :א( איחוד וחלוקה
למתחמים האלה :מתחם א  -חלקות  38-33בגוש ,5713
התאמת רוחבי מגרשים לדגמי בתים אחידים ,מתחם ב
 חלקות  76-71 ,69בגוש  - 5714השוואת גדלי מגרשיםסמוכים ,מתחם ג  -חלקות  80 ,78בגוש  - 5714התאמת
רוחב חזית המגרשים ומתן אפשרות כניסה לחניה ,מתחם
ד  -חלקות  ,152 ,151 ,148 ,147 ,81 ,20בגוש  ,5714וחלקות
 ,73 ,72 ,67 ,59 ,58 ,57 ,50 ,49בגוש  - 5713החלפת שטחים
)מגורים ודרך משולבת( ללא שינוי בסך השטחים לפי ייעוד
הסדרת מגרשים פינתיים והרחבת דרך ,מתחם ה  -חלקות
 32ו– 69בגוש  - 5713החלפת שטח מגורים דרך משולבת
ללא שינוי בסך השטחים לפי ייעוד; ב( שינויים בקווי בניין
במגרשים שונים להתאמת בינוי אחיד לפי המפורט בנספח
הבינוי .נספח הבינוי המהווה חלק ממסמכי תכנית זו
מחייב לעניין גדלי המגרשים וקווי הבניין בלבד; ג( הרחבת
הנחיות לעיצוב אדריכלי בדבר גמר גגות המאפשר גם
בניית גגות שטוחים ללא קירוי רעפים ,כדי לאפשר הרחבה
עתידית ומראה אחיד; ד( קביעת הנחיות פיתוח מחייבות
והנחיות עקרוניות לתוספות בניה עתידית בדבר תנוחה
וחומרי גמר.
)" (2תכנית מיתאר מס' רח/מק/2000/ב ,"5/שינוי לתכנית
רח/2000/ב ,1/כפיפות לתכנית רח/מק/2000/ב.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון
מקומי רחובות.
מטרת התכנית :א( שינוי הוראות בינוי במרתפים; ב( בבתים
פרטיים צמודי קרקע אשר ניתן לבנות בהם מרתף מכוח תכנית
רח/2000/ב ,1/ותכנית רח/מק/2000/ב 2/יחולו ההוראות
האלה (1 :תותר התקנת מערכת אינסטלציה סניטרית במרתף
בהתאם להנחיות לתכנון תברואתי;  (2הכניסה למרתף תתבצע
דרך דירת המגורים.
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 ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה 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.
רחמים מלול
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
לה/מק."2/2/200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה  -גוש ,4354
ח"ח .84 ,79
מטרת התכנית :א( החלפת שטחים בפארק עופר בין
שצ"פ למגרש ספורט ולבין שטח למבנה ציבור ,ללא שינוי בסך
השטחים לכל ייעוד; ב( קביעת קווי בניין למבנה הציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.8.2007ובילקוט הפרסומים  ,5704התשס"ז ,עמ' .3938
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה ,רח' שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טל'
 ,08-9771564ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,84רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"31/60/שינוי לתכניות
משמ)100/שד( ,שד.7/60/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נוה ירק  -גוש ,6821
חלקה  ;73מגרש  78בשלמותו מתכנית משמ)100/שד(.
מטרת התכנית :א( שינוי בקו בניין למבני מגורים ומשק;
ב( קביעת הוראות להריסת מבנים ללא היתר; ג( שינוי קו
בניין קדמי למבנה מגורים מס'  1מ– 5מ' ל– 4.35מ'  4.85 -מ';
ד( שינוי קו בניין צדדי למבנה חקלאי מס'  1Aמ– 4מ'
ל– 1מ'  0.50 -מ'; ה( שינוי קו בניין צדדי למבנה מגורים
מס'  2מ– 4מ' ל– 1.2מ'  1.14 -מ'; ו( שינוי קו בניין צדדי
למבנה מגורים מס'  3מ– 4מ' ל– 3מ'; ז( קביעת תנאים
להריסת מבנים ללא היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.12.2007ובילקוט הפרסומים  ,5776התשס"ח ,עמ' .1947
)" (2תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"18/1002/שינוי לתכנית
שד.1000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צור יגאל -
גוש  ,8906חלקה  39בשלמותה ,ח"ח ;38 ,35 ,12-10
גוש  ,8973חלקה  32בשלמותה.
מטרת התכנית :הרחבת דרך בתוואי מאושר  -כניסה
ליישובים כוכב יאיר וצור יגאל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.11.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .586
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון ,ת"ד  ,500נווה ירק ,טל'
 ,03-9000560ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
חמ/מק ,"24/410/שינוי לתכנית גז.17/410/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדיד  -גוש ,5721
ח"ח  ;57גוש  ,5724ח"ח .26 ,23 ,22 ,20
מטרת התכנית :תוספת לסעיף  15לתקנון גז- 17/410/
שינוי תכסית קרקע מרבית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל מודיעין ,רח' טשרניחובסקי  ,1רמלה ,72430
טל' .03-9722887
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גז/מק23/393/א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' גז/מק23/393/א" .שינוי לתכנית גז.23/393/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיסמך  -גוש ,4765
מגרש .63
מטרות התכנית :א( שינוי גבולות מגרש  63בתוך הנחלה על
ידי איחוד וחלקה בלא שינוי שטח המגרש ובלא תוספת זכויות
בניה בהסכמת הבעלים; ב( שינוי בקו בניין צדדי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5757התשס"ח ,עמ' .1278
שמעון סוסן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל מודיעין
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
מס' חש/מק ,"9/17/13/שינוי לתכנית חש/במ.17/13/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רשפון  -גוש ,7663
חלקה  ;7מגרש  ;99שטח התכנית 493 :מ"ר.

מטרת התכנית :א( שינוי של הוראות בדבר בינוי; ב( שינוי
בקו בניין הקבוע בתכנית בהתאם למצב קיים בשטח.

מטרת התכנית :א( קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה
פרטית בתחום התכנית; ב( הבטחת תנאי בריאות ואיכות סביבה
נאותים בעת הקמת בריכת השחיה הפרטית; ג( קביעת הוראות
תפעול לבריכת השחיה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות
ולעמוד בתנאי התברואה; ד( קביעת הוראות בינוי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טל'  .09-8981661העתק
הההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788466

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5739התשס"ח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אהרון בזרנו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית
מפורטת מס' ממ/מק ,",3171/שינוי לתכניות ממ ,1/3139/ממ/
במ ,3074/כפיפות לתכנית ממ/מק ,3139/שפורסמה בעיתונים
ביום  26.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5609עמ'  ,998התשס"ז.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל -
גוש  ,6191חלקי חלקות .14 ,13
מטרת התכנית :חילופי מיקום ייעודי קרקע ציבוריים
סמוכים ,של שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור ,בלי
לשנות את גודלם ואת זכויות הבניה שבהם .השטח הנמצא
בין הרחובות הרימון וחיטמן משנה את ייעודו משטח לבנייני
ציבור לשטח ציבורי פתוח באותו גודל .השטח הציבורי הנמצא
בין הרחובות הגפן ונעמי שמר משנה את ייעודו לשטח לבנייני
ציבור באותו גודל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טל'  ,03-9302051-2-3בימים א ,ג ,ה ,בשעות ,12.00-8.00
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לבנה אלונים
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק חפר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' עח/מק,"16/81/
כפיפות לתכנית עח ,200/שינוי לתכניות עח ,7/81/עח/מק/
/7/81א ,עח/מק/7/81/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה עמק
חפר  -גוש  ,8389חלקות  1047 ,1046שלמות )ארעיות( ,ח"ח
 ;1113 ,60 ,58 ,55 ,28-24 ,14-12מגרשים 232 ,231 ,230 ,229 ,110
בשלמותם מתכנית עח.7/81/
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
עח/מק ,"13/140/שינוי לתכניות עח ,200/עח.21/200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר הרא"ה  -גוש ,8368
חלקות  28 ,27 ,5 ,4בשלמותן.
מטרת התכנית :א( הקלה בקו בניין לחזית דרך אזורית
מס'  581מ– 80מ' מציר הדרך ) 65מ' מהשוליים( ל– 40מ' מציר
הדרך )שהם  25מ' מגבול הדרך  -כמסומן בעח ,(200/וכן הקלה
נקודתית בעבור מבני משק )רפתות( קיימים :קו בניין של
 19.4מ' מציר הדרך האזורית  4.4) 581מ' מקצה זכות הדרך( בחלקה
מס'  5שהיא תא שטח מס'  ,2וקו בניין של  17מ' מציר הדרך
האזורית ) 2מ' מקצה זכות הדרך( בחלקה מס'  4/1שהיא תא
שטח מס'  ;1ב( הסדרת קו בניין צד למבנים חקלאיים קיימים
בחלקות  5 ,4מ– 3מ' ועד אפס; ג( הסדרת קו בניין צד לבית
מגורים קיים בחלקה  5מ– 4מ' ל– 1.59מ'  1.64 -מ'; ד( הסדרת
קו בניין קדמי )לדרך פנימית צפונית–מערבית לחלקה  5לרפת
קיימת בחלקה  5מ– 5מ' לקו הבניין המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.1.2008ובילקוט הפרסומים  ,5774התשס"ח ,עמ' .1831
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טל' ,09-8981661
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788466וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
רן אידן
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טה/מק/ג."36/287/

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15040
חלקה  233בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בתכסית קרקע וקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.10.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .590
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 ,04-6739555ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית בינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית בינוי מס' מק/
כר ,"2/12813/שינוי לתכנית ג.12813/

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
בשיר עבד אלראזק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש
 ,18986ח"ח  ;112 ,111 ,109 ,80 ,48 ,47גוש  ,18991ח"ח ;3-1
מגרשים  4 ,1בשלמותם מתכנית ג.12813/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2007ובילקוט הפרסומים  ,5661התשס"ז ,עמ' .2653

)" (1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"75/07/שינוי לתכנית
ג.7676/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100כרמיאל ,טל' ,04-9085681
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל

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

מטרת התכנית :קביעת בינוי למגרשים למגורים.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1094/שינוי לתכניות
ג ,2634/ג ,7348/ג.10701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16579
ח"ח  ;39 ,17גוש  ,16580ח"ח  ;12מגרש .12/05
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.
)" (2תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1104/שינוי לתכניות
ג ,2634/ג 9000/המאושרות ,בהתאם לתכנית ג11810/
המופקדת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16544
חלקה .61

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין הקבועים בתכנית.
)" (2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"108/06/שינוי לתכנית
ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש ,17570
ח"ח  ;55מגרשים  55/9/2 ,55/9/1 ,55/8 ,55/7בשלמותם.
מטרת התכנית :חלוקה בהסכמה והקטנת קווי בניין
הקבועים בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
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)" (1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"19/07/שינוי לתכניות
ג ,7735/גא/מק.85/02/

חבל אשר מופקדת "תכנית מפורטת מס' חא/מק ,"23/2007/שינוי
לתכניות ג ,14076/תח.16/2005/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17572ח"ח  ;37מגרש  37/3בשלמותו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יסעור  -גוש ,18512
ח"ח .21

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.

מטרת התכנית :א( הסדרת גודל מגרש מינימלי; ב( הסדרת
מספר יחידות דיור  -העברת  3יח"ד שבוטלו במתחם ) A5מספר
 (073 ,072 ,071למתחם  ,A3כך שנשארו ללא שינוי ,סך הכל
יחידות הדיור המאושרות ליישוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 חבל אשר ,ד"נ גליל מערבי  ,25206טל' .04-9879610
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל' .04-6508564

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.11.2007ובילקוט הפרסומים  ,5746התשס"ח ,עמ' .810
)" (2תכנית מפורטת מס' גא/מק."118/05/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש ,17571
ח"ח  ;19מגרש  19/3בשלמותו.
מטרת התכנית :א( חלוקה בהסכמת הבעלים; ב( קביעת/
שינוי מרווחי הבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.7.2007ובילקוט הפרסומים  ,5709התשס"ז ,עמ' .4106
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סלאם חאמד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יהודה שביט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/מר ,"2/2006/7973/שינוי לתכנית ג.7973/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז,"03/11594/
שינוי לתכנית ג.11594/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'דידה מכר  -גוש ,18530
ח"ח .63
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין במגרש למבנה קיים
מ– 3מ' כפי שנדרש בתכנית המיתאר ג 7973/ובהתאם לקווי
הבניין של המבנה הקיים בפועל בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.6.2007ובילקוט הפרסומים  ,5715התשס"ז ,עמ' .24
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,מרכז שווקים ,השוק העירוני,
מול מכבי אש ,ת"ד  ,460עכו ,טל'  ,04-9919339 ,04-9912621וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מהנא הזימה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל מרכזי
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

3072

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלוני אבא  -גוש ,12321
ח"ח  ;3מגרש  58בשלמותו.
מטרת התכנית :שינוי הוראות הבינוי ביחס לגג רעפים
במגרש  58באלוני אבא.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,טל'
 .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

טל'  ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים

)" (1תכנית מס' /8מעמק ,"68/15318/שינוי לתכנית /8גנ.15318/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17398ח"ח .27

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

מטרת התכנית :שינוי במיקום דרך על ידי איחוד וחלוקה
בהסכמה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17398ח"ח .32

)" (1תכנית מפורטת מס' גלג ,"1/08/12906/שינוי לתכניות ,668
ג ,12906/ג ,6342/ג.9169/

מטרת התכנית :שינוי במיקום דרך על ידי איחוד וחלוקה
בהסכמה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :במזרח העיר סכנין -
גוש  ,19284ח"ח  ;67 ,57גוש  ,19290ח"ח .136

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508

מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין; ב( תכנית לחלוקה
בהסכמה.

)" (2תכנית מס' /8מעמק ,"69/15318/שינוי לתכנית /8גנ.15318/

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מס' /6מע/מק ,"53/5249/שינוי לתכנית /6ג.5249/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה  -גוש ,17523
חלקה  50בשלמותה ,ח"ח .8
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה לייעודים; ב( חלוקה
למגרשים לפי פס"ד; ג( שינוי בקו בניין; ד( שינוי בגודל
מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.10.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .594
)" (2תכנית מס' /7מע/מק ,"37/7609/שינוי לתכנית /7ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאהל  -גוש ,16935
ח"ח .96

)" (2תכנית מפורטת מס' גלג ,"51/07/12049/שינוי לתכנית
ג.12049/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19291
ח"ח  ;50-47 ,43מגרש 71א בשלמותו מתכנית ג.12049/
מטרת התכנית :א( הקטנת קווי בניין; ב( תוספת יחידת
דיור מ– 4יח"ד מותרות ל– 5יח"ד; ג( קביעת הוראות בינוי
ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  .04-6746741העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 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 אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' גלג ,"34/06/12452/שינוי לתכנית
ג.12452/

מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי תכסית קרקע.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום מזרח סכנין -
גוש  ,19289ח"ח  ;55 ,39-37 ,33 ,23 ,22 ,17-15גוש ,19322
ח"ח  ;260 ,170 ,167 ,166 ,163מגרשים ,b230 ,a230 ,215 ,214
 562 ,560 ,555 ,554 ,317 ,316 ,c230בשלמותם מתכנית
ג.12452/

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,

מטרת התכנית :א( איחוד זכויות בקרקע וחלוקתן מחדש
ללא הסכמת הבעלים; ב( התאמת תכנון התשתיות כולל

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.11.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .594

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,
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דרכים ודרכים משולבות בהתאם לחלוקה החדשה;
ג( קביעת הוראות בניה ,צפיפות ,מרווחי בניה וגובה בניינים;
ד( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ה( קביעת הנחיות
סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.4.2007ובילקוט הפרסומים  ,5645התשס"ח ,עמ' .2160
)" (2תכנית מפורטת מס' גלג ,"48/06/12906/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג ,9169/בהתאם לתכנית ג.668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום מרכז סכנין -
גוש  ,19317חלקה  9בשלמותה ,ח"ח .13 ,12 ,10
מטרת התכנית :קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.9.2007ובילקוט הפרסומים  ,5732התשס"ח ,עמ' .396
התכניות האמורות נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורפיש  -גוש ,19634
ח"ח .37 ,19
מטרת התכנית :א( מתן מענה להתפתחות נוספת הנדרשת
לאתר מבנה ציבור )פנימיית ילדים( קיים; ב( שינוי בהוראות
הבינוי באתר למבנה ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1ת"ד  ,494מעלות ,טל'
 .04-9978030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מג/מק,"41/2007-
שינוי לתכניות ג ,12290/ג/במ.244/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' שג/מק ,"23/0/שינוי לתכניות מאושרות ג ,6769/ג.1933/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סמיע  -גוש ,19203
ח"ח  ;67-65מגרש  291בשלמותו.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 2מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,טל'  .04-9979659העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית .17000
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית נקודתית מס' מנ/מק ,"1507/שינוי
לתכנית ג.6400/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שעב  -גוש ,19732
חלקה  166בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי הוראות קווי בניין בחלקה  ,166ללא
שינוי בזכויות הבניה .קווי הבניין יהיו בהתאם למצב הקיים
לפי המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.12.2007ובילקוט הפרסומים  ,5757התשס"ח ,עמ' .1282
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,ת"ד  ,377טמרה ,טל' ,04-9868670
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בהבימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סמיר והבה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי חבל אילות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל אילות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' /12מק ,"505/כפיפות לתכניות
 - 5/137/03/12 ,3/137/03/12קיבוץ יטבתה ,למעט
השינויים המפורטים בתכנית זו.

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ יטבתה; שטח
התכנית 36.84 :דונם.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע יא,
קטע דרום מזרחי של הרובע  -גוש  ,2193ח"ח  ;50 ,45 ,31שטח
התכנית 6.974 :דונם.

)" (2תכנית מפורטת מס' /12מק ,"507/כפיפות לתכנית
134/03/1א  -קיבוץ יהל ,למעט השינויים המפורטים
בתכנית זו.

מטרת התכנית :א( שינוי קו בניין במגרש למגורים ברובע
יא; ב( שינוי קו בניין לצורך בניית מרפסות מקורות; ג( שינוי קו
בניין צפון מערבי נקודתי מ– 6מ' ל– 3.5מ' לצורך בניית מרפסות
מקורות.

מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ יהל; שטח
התכנית 174.7 :דונם.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,ד"נ אילות
 ,88820טל'  .08-6355819העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ת"ד  ,68באר
שבע  ,84100טל' .08-6263820
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
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 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד  ,28אשדוד,
טל'  ,08-8545318/19פקס'  .08-8677810העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה 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.
צבי צילקר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/12מק ,"504/כפיפות לתכנית  118/03/12קטורה ,על כל
הוראותיה ,למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' /18
מק ,"2024/שינוי לתכנית .107/03/8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ קטורה; שטח
התכנית 306 :דונם.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5724התשס"ה ,עמ' .117
התכנית האמרוה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,טל'
 ,08-6355801ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע  ,84100טל' ,08-6263820
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אודי גת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אילות
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /3מק ,"2212/שינוי
לתכנית מאושרת קודמת .4/111/03/3

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,רח' בן
גוריון  -גוש  ,2407חלקה  60בשלמות.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בניין לפי תשריט
ללא שינוי בזכויות הבניה; ב( שינוי בהנחיות ארכיטקטוניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.2.2002ובילקוט הפרסומים  ,5093התשס"ב ,עמ' .3265
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263785וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' /18
מק ,"2050/שינוי לתכניות .4/107/03/18 ,107/03/8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,רח' בן
גוריון  - 24גוש  ,2407חלקות  93 ,88בשלמות ,ח"ח .91 ,17
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
וניוד שטחים למטרות עיקריות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2007ובילקוט הפרסומים  ,5739התשס"ח ,עמ' .599

3075

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263785וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי

מס'
תיק

שם המנוח/ה

1952

קרני שלום

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

 13.11.2007קרני שלום

9654

רחמני לוי יצחק

2.3.2008

רחמני יונה

3973

בן כליפה אלי

20.2.2005

בן כליפה חיים
זילבר

1069

רפלוביץ מינה

 12.12.2005רפאלוביץ ישראל
 20.12.2007כהן אלישבע

הודעות בתי הדין הרבניים

9170

כהן יחיאל יעקב

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

1115

לוי שמחה

20.3.2008

זמל חנה

הודעות

1313

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

קולר רובין
פלורנס

15.1.2008

קולר פנחס

מס'
תיק

שם המנוח/ה

2157

שימחוביץ
שלמה

תאריך
פטירה
27.2.2008

6378

כהן הנרי )דוד(

5.1.2008

כהן חנה אנט

6888

ליפשיץ יואל

27.2.2008

ליפשיץ אברהם

שם המבקש/ת

9643

כהן שבתאי לולו 18.2.2008

שמחוביץ שמחה

0381

חנון מאיר דב

30.3.2008

חנון אלעזר

4491

קרדי דפנה

23.3.2008

קרדי שלמה

3008

וינשטוק וילי

9.3.2008

וינשטוק רבקה

1915

ליברמן שרה

2.2.2008

ליברמן דוד

8250

גרצמן אספיר

11.8.2007

ויצמן קבצ'אדזה
אמילי

4136

ליבשיץ סוניה

9.12.2007

רוזנטל אדוארד

3633

ציטרין חנה

31.8.2004

גלינסקי שולמית

1196

גלינסקי נחמן
שבתאי

10.7.1999

גלינסקי שולמית

3588

קוט יוסף קוט

3.3.2008

קוט מרדכי

6162

גלגל )גליק(
עזריאל מ

17.4.2004

ינון ברטליה בטי

8135

לוינגר אברהם

2.4.1980

לוינגר יוסף

8143

לוינגר לאה

 18.12.2007לוינגר יוסף

2014

לוי יצחק

7.4.2008

לוי איתן דוד

9093

יוסף אסתר

16.1.2008

יוסף ברוך

2958

קדוש אסתר

10.3.2008

קדוש דוד

4517

מונסונגו יוסף

12.1.2008

מונסונגו רחל

1617

בן הרוש רבקה

3.12.2006

כהן גבריאל

8568

עזרא ניסים

12.1.2008

עזרא יורם

3758

פרידמן יוסף דב

10.2.2008

פרידמן שמואל

1619

בן צבי ישראל

29.3.2008

בן צבי אברהם

9123

חזן מוריס–משה

6.12.2004

חזן שלום

3048

טאטי משה

14.3.2008

טאטי ורדה

כהן שבתאי ראובן

ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל (2008
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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

6589

כהן רפאל

3.10.2007

כהן עדנה

3547

קנטור אולג

9.3.2008

קנטור ילנה

3522

אמיגה לילי

3.11.2006

אמיגה משה

2177

פיינבלט
שלומית–איה–ז

7.2.2008

פיינבלט פני

2960

שרים גדעון

21.2.2008

שרים ענת

4735

זילבר חנה

15.1.2008

זילבר מנחם

9486

כהן לונה

14.3.2008

כהן שלמה

7993

מורציאנו אורנה 29.11.2007

6213

חמאני
אברהם–עזוז

6.4.2007

מורציאנו איוון
חמאני יעקב

1545

גלבגיסר יהודה

1.3.2008

גלבגיסר דבורה

7814

ברדוגו שושנה

26.2.2008

ברדוגו יצחק

6613

חגאג נסים

13.1.2008

הראל שרה

5819

בן דוד יונה

25.8.2004

בן דוד סילביה

5235

זינר אורה

20.1.1997

זינר שמואל

1733

קדוש פולט

5.3.2008

גריגיאק ויויאן אוג'נ

4628

פסח ליאון

20.2.2008

רוקח ויקטוריה

3076

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

4801

מנור אלימלך

27.8.2007

ברקן גלי

6566

כהן אמנון

14.12.2007

כהן מרגרת

4185

פולידיאן רבי

19.1.2008

פולאדיאן הרצל

9120

גרין מרקוס

16.8.1994

גרין יעל

2450

בסר אברהם
חנוך

18.8.1996

חפץ פיגה–צפורה

9138

שטקר גרין
חואניטה

22.5.2005

גרין יעל

2468

בסר אסתר

14.7.2007

חפץ פיגה–צפורה

7817

גוטליב סלו

31.1.2008

גוטליב ברטה

2504

גוטקין רות

27.11.2007

קינן–גוטקין בן ציון

2645

כהן שרה

25.2.2008

ברנרדו כהן

7079

ניסנבוים מרים

19.2.1988

דוד רון

3284

כהן יחזקאל

3.2.2004

ברנרדו כהן

2865

פינחסוביץ
סוניה

2.2.2008

רודינסקי מינה

1619

גברילוב מיכאל

15.8.2005

גברילוב שרה

9547

6120

גפני טובה

3.2.2008

גפני דב

דרטלר ברנט
ברוך

4.12.2007

דרטלר נגר שרה

3293

אלבאס שלמה

6.2.2008

אלבס אשר

7149

איליאב ניסון

2.7.2006

אליאב בנימין

3604

צפניק שלום

27.2.2008

צפניק שלום

9589

זילברברג צבי

22.3.2007

9575

לוגסי שמעון

14.2.2008

לוגסי אלי

גנץ הר–כספי
פרידה

6873

שרפי ציון

30.12.2007

שרפי מאיר

0814

יוגר ציביה

21.12.2007

יוגר מרדכי

1710

אקרלינג צבי

18.2.2008

אקרלינג שושנה

8475

בן נתנאל
גבריאל

18.3.2008

בן נתנאל ברוך

0242

רצון עזיזה

14.1.1992

פסח נילי

9321

שרף אסתר

27.2.2008

שרף פנחס

9313

שרף עמנואל

28.4.1995

שרף פנחס

4012

שבתאי אריה

23.6.2007

שוקרון שרה

7732

גליק שרה אוה

9.11.2007

דיאמנט חנה

2916

מור יוסף מימון

21.1.2008

מצרי ציונה

2777

עיני לוסיאן

2.3.2008

עינב יצחק

9542

מועלם שרה

4.9.1986

מועלם ראובן

7588

מועלם שמעון

7.5.2005

מועלם ראובן

7596

מועלם חנה

12.11.2001

מועלם ראובן

5293

אייל נירה

17.3.2008

קליין מיכל

8720

מנדלינגר שרה

21.3.2008

זאבי טריסה

נגלר נתן-
נורברט

2.1.2008

נגלר ברטה

7.1.2008

אורן אסתר

15.1.2008

דזינדזיחשבילי
תמרה

2504

קנטור ריטה

1.3.2008

קנטור מקס

5114

ליבוביץ רחל

18.1.2008

גוטרר מלכה

0989

מלאייב תמרה

8.2.2008

מלאייב שמואל חי

3065

רוזנשטיין לינדה 8.5.1971

קופלביץ יוספה

2904

פיטקובסקי
פנינה

20.11.1982

כהן גאולה

9435

רוזנברג משה

8.9.1998

רוזנברג בוריס

9450

רוזנברג הינדה

11.10.2007

רוזנברג בוריס

0357

מולכו מוריקו

25.1.2008

מולכו מריו

3017

פז נעמי

5.12.2007

פז צבי

1303

גור שפרה

1.3.2008

גור משה

4308

טשרניחובסקי
עדנה

2.3.2008

טשרניחובסקי דין

9948

הויזלר אסתר

10.3.2008

שגב יהושע

7978

0577

פינקלשטיין
ולנטינה

9.5.2007

פינקלשטיין
מריאנה

4967

אורן חנוכה

4876

צעידי פנחס

8.12.2003

צופן אשר

9870

דזינדזיחשבילי
מיכאל

6068

בלומנפלד ויולט 5.3.2008

בלומנפלד דוד

6817

סימן–טוב יהודה 29.2.2008

סימן–טוב אברהם

4884

צעידי אסתר

16.2.2008

צופן אשר

8352

זוהר אברהם
מרדכי

7.3.2008

זוהר אורנה

5417

אבלס בנימין

24.2.2008

אבלס חנוך

9411

צאלח רחל

8.6.2002

יוגב נירה

4173

אילוז שושנה

4.1.1998

אילוז אברהם

6816

יעקב ישראל

26.6.1995

מאור שפרה

7162

גליק אלה

13.10.2002

קאופמן בלה

6824

יעקב אלנה

12.5.2007

מאור שפרה

4230

רפאלי דוד

17.3.2008

רפאלי שרה

1587

אלטרמן שלמה

1.11.2004

אלטרמן סוניה

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

3077

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

שם המבקש/ת

1283

טאו שושנה

27.2.2008

גנני שולמית

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

6244

פטרושקה חנה

30.10.2005

פטרושקה גרשון

3446

פטרושקה
אברהם

9.12.2007

פטרושקה גרשון

מס'
תיק

שם המנוח/ה

4313

נחום יחזקאל
עזרא

15.3.2008

נחום פרחה

7478

אינהורן לאה

2.10.1993

0347

דשא שושנה

1.2.2008

דשא דרור

1528

לופה רגינה

20.12.2007

טולדו קלרה

3843

בורק זיגה

4.3.2008

בורק הניה

1366

בבלי יוסף

11.3.2008

בבלי לי

8186

רשובסקי שלום

6.12.1999

רשובסקי טובה

9055

בורנשטיין
מוסיה

15.10.2007

בורנשטיין יצחק

6282

כהן זרדי צמח
אנדרי

9.3.2008

ברנשטיין עירית

2135

צדורצי רחל

6.7.1997

צדורצי מואיז

7979

פינקלשטיין אריה

12.2.2008

2127

צדורצי מרדכי

23.10.1998

צדורצי מואיז

פינקלשטיין
דבורה

3668

מירון יצחק

10.2.2008

מירון מלכה

6852

לקח ניסן

14.5.1997

לקח מאיר

1317

צייג גורג'י

1.3.2008

עמיצור-צייג
סיגלית

6860

לקח אתיה

24.1.2008

לקח מאיר

5949

עמר סלומון

22.2.2008

עומר דוד

1025

טיקוצקי חנה

21.2.2008

טיקוצקי אריה

7133

אסלטי סופיה

7.3.2008

אסלטי משה

1017

טיקוצקי פסח

2.5.2006

טיקוצקי אריה

8111

זהבי אברהם

17.12.2008

זהבי מרים

2520

מוטרני-אלקלעי 23.2.2008
לאוניט

מושונוב
רחמים–רמ

2115

פייפר נינה

18.3.2008

גוטליב אולגה

8963

דוידוב חולדה

15.2.2008

רוטמן עירית

2278

לוי רחל

21.1.2008

לוי יוסף

0401

גרין חיים

27.2.2008

גרין יוסף

0419

גרין שרה

14.4.2003

גרין יוסף

תאריך
פטירה

מנדל דליה

שם המבקש/ת

5245

מלכה שלמה

2.12.2007

מלכה מרצדס

7412

דייצ' חסיה

25.11.1997

בימבט פאינה

9569

איזנברג בלה

28.12.2007

איזנברג אלכסנדר

8678

אסלר הלנה

6.1.2005

אסלר אסתר

9626

לוריה דיזה

29.2.2008

לוריה מנדל

8011

פודולסקי
ולדימיר

17.2.2008

פודולסקי מריה

פפיר דוד

5.3.2008

טראובס צפורה

22.12.2002

טראובס צפורה
בן חמו אבי
סלע זאב

6519

חייט לאה

20.2.2008

נהרי ריטה

5125

שפירו חזנה

7.3.2008

סאלם ויקטוריה

1935

אקרמן שושנה

31.3.2000

סומך אדרת

1630

7362

אקרמן אברהם

20.2.2008

סומך אדרת

1648

פפיר פרידה

9763

ניצן בתיה

27.1.2008

ניצן אורי

1419

בן חמו הלל

3.12.1998

7747

שאלתיאל שבתאי 28.2.2008

שאלתיאל דניאל

6002

רוטשטין שרה

29.2.2008

7754

29.7.2004

שאלתיאל דניאל

8223

גולדברג ברטה

30.3.2006

גולדברג דן

0220

סבירסקי מאיר

20.2.2008

סבירסקי ויקטוריה

0292

קוסטיקה אברהם

26.11.2007

קוסטיקה צילי

5733

הרשקוביץ גיטלה

12.5.2006

אופק הרמן

שאלתיאל
שמחה

ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל (2008
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

3078

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

4376

הופמן שרה

18.2.2006

הופמן מיכל

4772

אמיר גרטה

9.1.2008

סופר אירית

5640

פופיאלק רבקה

13.2.2008

ברנד פופיאלק
שני

2624

בליצקי אידסה

6.11.2007

שיינר רבקה

3252

מנוליס ז'נה

31.1.2008

מנוליס גרגורי

2833

בן אבו חביב

17.5.1995

בן אבו מאיר

5123

קרסניאנסקי בלה

16.7.2005

5441

לוי יעקב

4.3.2008

לוי חנה

קרסניאנסקי
אדולף

8819

רואס אלברט

2.12.2007

רואס פרלה

6546

דוד יחיאל

18.10.2007

דוד חביבה

4684

קרס יחיאל

17.4.2007

בר גל ברוריה

0994

וינברג אברהם

8.7.2007

וינברג קלרה

9676

ונגרף קורט
הלמוט

21.1.2008

מאינץ עלי
אלכסנדר

1974

בנייטוב גלעד

30.1.2008

בנייטוב אאידה

1562

בן שמעון יקוט

19.2.2008

בן שמעון דוד

7401

שורץ טובה

14.2.2005

אלי מרים

6322

עמר זהרה

2.2.2008

עמר שלום

6786

כהן איתן

1.3.2008

כהן אסתר

7366

לב אברהם

18.1.2008

הרשקוביץ צפורה

4055

המאירי שמחה

15.4.2006

המאירי אלי

7455

אברהמי אהרן

6.2.2008

אברהמי רגינה

7690

בן משה צפורה

28.12.2007

בן משה אסתר

9816

אייק חיה

22.8.1999

אייק חנן

2062

פרקל צפורה

5.2.2008

פרקל אהרן

2054

פרקל מיכאל

23.5.1985

פרקל אהרן

8328

איצקוביץ יעקב

18.12.2007

איצקוביץ יורם

3510

שטרית שושנה

18.1.2008

שטרית סימון

5189

פילוסוף ישר

20.12.2006

פילוסוף דורי

6765

קולני מאיר

22.2.2008

קולני אופירה

1618

יצחק יחזקאל

4.10.2007

יצחק אסתר

6173

הרוש מסעודה

28.6.2006

בן עדי רחל

7667

זליש זנט

28.7.2007

זיילר מריאנה
קרולה

2888

האהן הילדה

31.1.2008

גרוף דינה

2155

גולדשטיין גיא

22.1.2008

גולדשטיין ישראל

8871

סיטניצקי גנאדי

2.2.2008

רודייב ילנה

2276

לידמן משה

9.1.2008

לידמן יאנה

0624

אלבחר גרציה

22.1.2008

אלבחר חנניה

4727

איטטגי זהבה

7.1.2008

אתדגי דוד

5161

שרוני אברהם

22.1.2008

שרוני יוסף

3352

חנוכאלי אתרי

21.1.2008

חנוכאלי משה

4362

כהן קדון

28.4.2004

כהן קורין

9905

עטס יעקב

7.11.1995

שאלתיאל הילה
מזל

9913

עטס חנה

26.9.2007

5333

מילר מיכאל

20.12.2007

מילר דליה מרגה

שאלתיאל הילה
מזל

3661

פרימן נפתלי

13.12.2007

פרימן צפורה

9302

קליין חוה

9.9.2007

קליין משה

0211

טולידנו רובידה

29.1.2002

כהן לינדה

8190

סורני שולמית

4.2.2008

גבעוני בלה

0203

טולדנו יעקב

26.4.2007

כהן לינדה

0083

נסים מלכה

16.12.2007

ניסים זכאי

0681

נביק רנה

21.1.2008

נביק גדעון

0245

נחמני אסתר

22.10.2007

רואש רחל יהודית

8287

וינשטין בת שבע

8.2.1985

עמית זמירה

0458

לייבוביץ ינקו

30.5.1998

לייבוביץ לופו

8333

טפירו דורית

7.1.2008

טפירו דוד

0466

לייבוביץ מרים

2.6.2003

לייבוביץ לופו

5735

אללישוילי יעקב

20.11.2007

אללישוילי מרי

1701

בלוב אינה

18.2.2008

בלוב איגור

4168

ארונוב סמיון

12.3.1996

ארונוב אלכסנדר

3915

וישנבסקי אידיס

1.2.2007

פינדיק אדוארד

4192

ארונוב טאביה

6.4.2007

ארונוב אלכסנדר

2627

ביטון דוד

14.2.2008

ביטון יעקב

2108

סיגל אייזיק

15.12.2007

סיגל יפים

5446

רפפורט חנה

9.2.2008

רפפורט אליעזר

9224

כהן חיה

29.1.2008

כהן שלבי

3430

רוימי רוברט

7.11.2001

רוימי אמה חוה

9073

לימר לאה

18.1.2008

לימר אשר

4870

9114

לאוטברך משה

16.1.2008

לאוטרבך בני

שטיבר שלמה
לאון

16.1.2008

רובינגר פופלניק
טובה

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

3079

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

מס'
שם המבקש/ת

תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

1814

גולדאפל ציביה

23.12.2007

מורד חדוה

1845

סויסה מיכאל

7.1.2008

סויסה פרחה

1256

יוטבת עפר

21.12.2007

יוטבת רחל

3841

לייב פייר

6.12.2007

לייב רבקה

9624

בן עטר נתן

10.2.2008

בן עטר רון

6326

5373

מאיוסט מאיר

24.1.2008

מאיוסט אליעזר

6334

דגי אטקה

4737

אטיאס דוד

23.10.2007

אטיאס מזל

2654

ויצבליט פני

25.2.2008

5931

בלילטי יפה
ג'מילה

1.12.2007

בלילטי אברהם

7923

צרפתי אהרון

5.3.2008

4440

אברמוב יורי יוחנן 6.2.2008

8980

סקורוחודוב
לאוניד

 11.10.2007סקורוחודוב
גלינה

אברמוב ליובוב

6268

ברקאי אלי

21.9.2005

ברקאי לאה

9254

בן שושן סוליקה

11.1.2007

בן שושן יעקב

4674

רצון יפת

3.1.2001

רצון שולמית

4241

זאב רבקה

15.1.2000

שקד צפורה

6549

אוחיון שרה

28.11.2006

אוחיון עמרם

9689

פלג בן ציון

24.3.2008

פלג חביבה

3352

ברומברג מירה

19.2.2005

ברומברג לב

3246

ברומברג גריגורי

21.1.2000

ברומברג לב

9747

מייל שיראזי סיני

7.8.2007

מייל שיראזי
אירג'

4412

בצון עזרא

9.1.2007

בצון ג'ולייט

5970

שלג מסעודה

7.2.2008

שלג יעקב

דגי אריה

 22.11.1990דגי אברהם
8.2.2008

דגי אברהם
ויצבליט יעקב
צרפתי ששון
גלית

0835

ולדר ולריה

9.2.2008

דרורי חנה

4961

שרוני כפיר

23.3.2008

שרוני ברכה

2028

קרבצ'נקו בוזיה

13.4.2005

קרבצ'נקו ויטה

2010

קרבצ'נקו יורי

15.4.1997

קרבצ'נקו ויטה

6426

פודוקסיק יבגני

11.8.2007

פודוקסיק לידיה

9430

סעיד גזל

23.6.2003

סעיד נפתלי

9422

סעיד סאלם

 26.10.2005סעיד נפתלי

4025

כהן פלח משה

29.2.2008

כהן פלח אורן

1314

קלינברג סרינה

11.3.2008

קלינברג אליה

5562

אסרף רחל

17.5.2007

בנימין חנה

2254

איימלק מוציט

2.2.2008

דסה דברה

ג' בניסן התשס"ח ) 8באפריל (2008
יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי

7644

27.3.2008

יערי שמחה

יערי רחל

י"ב בניסן התשס"ח ) 17באפריל (2008

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

הודעות

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

8002

דורינצ'יק קלרה

21.4.2005

קריימר מילי

1621

גיגי ויקטור

21.5.2001

גיגי דוד

1639

גיגי זקלין

2.1.2008

גיגי דוד

8625

גנון אליה

15.1.2008

גנון יחיאל

9869

דור ליעד לאה

10.3.2008

גלר אנדי

4523

אדלר ציפורה

 22.12.2007אדלר אהוד

3817

שמש סלמן

8441

מייל שיראזי
אמיר

3080

7.8.2007

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

0561

הס זעניה

7.2.1994

הס אפרים

1624

אהרן זיוה

7.7.2007

אליהו שרי שרה

1213

כהן סלמן

5.3.2008

כהן כרמלה

7897

יהושע אפרים
משה

27.12.2007

יהושע שושנה

לפידות נצחיה

4118

מייל שיראזי
אירג'

גלנץ דוד
לנדאו

5.12.2007

גלנץ זהבה

8447

פולבוי מרים

13.1.2008

פולבוי מיכאל
יהודה

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מס'

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

תאריך

תיק

שם המנוח/ה

2040

לוי משה

8864

גרשוני שרה

פטירה
24.3.2008

הודעות

שם המבקש/ת
לוי מרדכי
גרשוני יובל

4189

מייכל אברהם

9.12.2005

יעקובסון שלומית

1383

כהנוב יעקב

21.11.1992

קלמי נועה

1616

אהרן יוסף

25.9.2007

אליהו שרי שרה

8374

טביב סעדיה

11.7.2003

לוי דליה

4532

קוזמינוב יבגני

30.1.2008

קוזמינוב אלה

8092

ינה דוריס

21.2.2008

צור מזל

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

3117

צארום כוכבה

16.4.2006

צארום משה

5211

וייס זאב

1.9.2007

וייס מלכה

2252

חרוז אוסבלדו 19.3.2006

שם המבקש/ת

חרוז סליה

5793

כלימי מזל

8.3.2008

כלימי כרמל
ישראל

6284

לפידות יוסף

6.2.2008

לפידות אהרן
יצחק

6527

מורדוך
מתוקה

10.2.2008

חורש גילה

5214

לפידות בתיה

17.2.2002

לפידות אהרן
יצחק

1262

ורבה פולינה

6.5.2004

סקולסקי אטינה

5309

ענבר מרים

6.3.2005

ענבר אהוד

4779

יזראלית יעקב

19.3.2008

יזראלית רייזה

5284

רייחינשטיין
בנימין ז

10.2.2008

רייכינשטיין משה

9050

יהב אליהו

31.12.2007

יהב יעל

2701

טיירי רוחמה
נסיה

19.8.2006

טיירי יניב

1132

פרמן טובה

8.6.2001

פרמן מרדכי

2328

קוכלני מרים

28.2.1994

קוכלני שלמה

18.8.1975

קוכלני שלמה

2310

קוכלני שאול

1571

ולר אלכסנדר

בלוצרקובסקי
סבטלנה

7142

בורשטיין מרים

19.2.2008

בורשטיין חיים

1479

מאזאג אבנר

6.3.2008

מאזאג מרים

30.3.2008

וולגר עידן

2604

וולגר מרדכי

צימניס אלכסנדר
אשטה איילה

1212

צימן חנה

24.10.2007

9674

אמינוב שרה

6.4.2008

5666

כהן מרטין

13.3.2008

כהן מרים

2349

שוורצבנד
מיכאל משה

18.2.2008

גולצמן לריסה

7925

אוסובסקי
בלימה

19.12.1987

דגן שרה

5406

בטש רוזה

18.11.2007

בטש חלפון

0759

לוי רחמים

5.3.2008

לוי אלון

8966

צברי נועם

6.2.2008

צברי משה

0521

בן דוד יהודה

14.12.2007

בן דוד נעמי

8854

אלטרמן ברנה

19.1.2007

אלטרמן לאוניד

5842

יחיאל נטע

3.12.2007

יחיאל נאוה

8230

יחיאל דוד

28.11.2002

יחיאל נאוה

9528

קוזניץ קלרה

25.12.1994

בלימן בלהה

2395

קוזניץ יהודה

30.3.2008

בלימן בלהה

8406

רצני רבקה

14.3.2008

רצני שלום
חתוכה נחמה

8906

עטרי סעדיה

0215

קבטני מרים

21.8.2004

2629

פרנדר לזר

6.2.2008

קבטני ארקדי
פרנדר יהודית

ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל (2008
משה הלוי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

3264

אוזן טוטו
ז'ואל

16.6.1998

אוזן ניסים

6864

אברהם משה
הרשקו

25.7.1994

אברהם חיים

6872

אברהם פני

21.3.2008

אברהם חיים

0555

קוהן רות

31.1.2008

קוהן נילי

2381

כנפו רחל

14.10.2007

כנפו יוסף

8825

פישמן רוזליה

11.2.2008

וידר יעקב

1137

גואטה מיסה

2.9.2007

גת שאול

8835

כהן יעקב

27.3.1998

גירחש עדינה

0395

חלפון יעקב

22.11.2000

חלפון שלום

0403

חלפון ג'ורה

14.3.2007

חלפון שלום

3081

תאריך
שם המבקש/ת

מס'
תיק

שם
המנוח/ה

מס'
תיק

שם המנוח/ה

נידרמן פנינה

7292

בסט רות

פליציאן
מרק

6600

נידרמן מאיר

1.3.2008

4029

בצון לולו

16.2.2008
20.12.2006

8150

פרייליך שרה

פטירה

תאריך
פטירה
כ"ב טבת ס"ח

שם המבקש/ת
פליציאן איליה

גרימברג פולינה

4825

לוי אליהו

ז' אדר ב' ס"ח

לוי טרז

גרימברג אנדרי

3132

ועקנין
רימונד

י"ב שבט ס"ח

ואקנין דוד

0380

אביגזר
ברוך

4114

גרימברג יצחק 1.11.1996

7515

פרי אסתר

23.2.2008

פרי מרדכי

6584

שכטר יצחק

25.2.2008

שכטר צבי יוסף

8526

שחר אביבה

1.2.2008

שחר קדם יפעת

י"ז באדר ב' התשס"ח ) 24במרס (2008

ג' אדר ב' ס"ח

3504

פזרקר מאיר כ"ב שבט ס"ח

7254

יעקבי גולן
יהושע

ח' אדר א' ס"ח

חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

אביגזר מזל
פזרקר סגולה
יעקבי ניסן

5678

טידונא
ג'זוארדה

ט"ו כסלו נ"ח

טידונא שמואל

הודעות

7375

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

בונקר
אסתר

כ"ו אדר א' ס"ח

בונקר ירון

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

19.3.2008

רייר שרה

7012

רייר שמואל

מלכא אבינדב
בן חמו סבינץ'

1117

מלכא יצחק

11.9.1953

2795

בן חמו יורם

1.2.2008

1410

בן הרוש מאיר 20.5.1992

בן הרוש ישראל

1428

בן הרוש שרה

6.11.2007

בן הרוש ישראל

8923

חביב מזרחי
רחל

22.1.2007

קמושר לאה

3302

גרוסמן דפנה

28.9.2007

בקר לימור
חסידה

כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל (2008
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

שם
המנוח/ה

תאריך
פטירה

8659

שקולניק
רחל

י"ט אדר א' ס"ח

מרמרשטיין
מלבינה

8465

דרי רוברט

כ"ד שבט ס"ה

דרי מיכל מישל

7730

שוקרון
בן גיגי דונה

כ"ט אדר א' ס"ח

שוקרון רחמים

4601

גנס שאול

ט' שבט ס"ח

פישר דורה

2304

ציפין
וולדימיר

ו' אדר ב' ס"ח

דרגונסקי ראיסה

5127

הלפרין לזר

כ"ו אדר נ"ו

הלפרין מיכאל

2557

נברוצקי
חיים

י"ב ניסן נ"ה

נברוצקי לאה

6165

יחיא רוני

כ"א אדר א' ס"ח

יחיא אסתר

8365

רענן גרשון

כ"ה טבת ס"ח

רענן נורית

5225

נבון חנה

א' שבט ס"ח

נבון יוסף

7626

קריכלי
מריה וסביה

כ"ט שבט ס"ז

קריכלי גבריאל

1290

נקאש
סביחה

ח' כסלו מ"ג

נקאש יצחק

3714

אבוהרון
רפאל

כ"ו כסלו מ"ט

אבוהרון אליהו

3586

שפר
אברהם

שם המבקש/ת

4918

חולתי דן

י"ט ניסן נ"ג

חולתי ארנון

4882

ארונוב בלה

ט"ו חשוון ס"ח

יעקובוב לובוב

3601

פלדגיין
גריגורי

ט"ז אדר א' ס"ח

פלדגיין קלרה

3082

1365

ויינטרוב
יצחק אשר

כ"ג אדר א' ס"ח

וינטרוב צביה

י"ז סיוון ס"ד

רמפל פרלה

כ"ג בניסן התשס"ח ) 28באפריל (2008
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

5634

הרשקוביץ
רבקה

פטירה

שם המבקש/ת

18.1.2008

עפרים ישראל

4072

לוי אליס

29.2.2008

שובל קלודין

5464

יוסבשוילי
נטלה

13.2.2008

יוסבשוילי יצחק

תאריך

מס'

פטירה

שם המבקש/ת
גינדי ויקטוריה
קולוטוב אינה

תיק

שם המנוח/ה

0104

גינדי אהרון

20.1.2008

9936

קומן תמרה

1.5.2002

י"א בניסן התשס"ח ) 16באפריל (2008
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

1225

בונפאד סימי

22.7.2007

פרץ סילבי

9222

קסלר סמיון

7.3.2008

קסלר דורה

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

4745

צברי דניאל

27.2.2008

צברי יונה

5427

5140

גורנשטיין
רוזליה

25.3.1999

גורנשטיין
לודמילה

5170

מאכאניאן
טובה
אלטמן דבורה

18.10.2007
31.3.2008

5116

גורנשטיין
בוריס

14.2.2008

גורנשטיין
לודמילה

1105

ביטון ארמנד

28.2.2008

מאכאניאן
אברהם
אלטמן משה
אפרים
ביטון רחל

2937

בוסקילה יקוט

27.8.2007

אלמליח יפה

1004

9411

בן צדיק זמרגנד

27.10.2007

בן צדיק שמואל

5336

רוטשטיין
מאיה
אזולאי זוהרה

25.3.2008

רוטשטין מיכאל

27.1.2007

אסולין מזל

5070

פוברנוב
קונסטנטין

7.2.2008

פוברנוב מאיה

6398

בטיטו גבריאל

29.3.2008

בטיטו ניסים

7090

סדובסקי
אנטולי

29.4.1997

שפוליאנסקי
סופיה

6706

כהן רחמים

27.2.2008

כהן אביגיל

1492

אפל זאב

29.8.2004

אפל אנה אסתר

שם המבקש/ת

7140

קנבסקי ראיסה

19.6.1997

שפוליאנסקי
סופיה

3617

שגב יוסף

2.8.2007

שגב פנחס

3916

גרוס פנחס

29.1.2008

גרוס אילנה

1836

נבון סרגיו
שלמה

9.3.2008

נבון רחל

1281

חשייב תמרה

26.3.2007

אגייב שמחה

8721

סקגיו זלדה

17.6.2006

רוטרו נינל

2357

בן שועה לונה

3.12.2007

בן שועה יצחק

23.2.2008

אישבית גיא

9186

מיכאלי אהרון

9.3.2008

מיכאלי סימה

5422

אלבז יוסף

13.3.2008

אלבז אסתר

5034

וואקנין מימון

6.3.2008

וואקנין אלברט

9411

דאדון פריחה

3.12.2006

דדון יצחק

8687

דיבנר אריה

8.1.2007

דיבנר סימה

1991

טבג'ה עלמנה
עמיר

27.2.2008

טבג'ה זרתהוון
לאה

8552

קריפל פייגה

27.1.2008

קריפל יוסף

5521

קגרליטסקי
ארקדי

23.2.2008

קגרליטסקי
ליובוב

8500

רוזנברג מניה

9.3.2008

פישגולד מוטל

8462

וינרסקי רוזה

25.5.1999

וינרסקי אנטולי

3257

מודגברשוילי
סמיון

מור בן ציון

 3349אישבית
ישראל
25.10.2007
 6592מייזליק
פרידה
כ"ז באדר ב' התשס"ח ) 3באפריל (2008

שפיגל דורה

אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק
1911
2203

תאריך
שם המנוח/ה
הברמן
אברהם
פיז'קוב סימה

פטירה
7.8.2002

שם המבקש/ת
הברמן מאשה

8.12.2005

זייצב ליודמילה

ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל (2008
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

3083

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 103990/07
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה,
והמבקשת :אביבה שטרנברג-גרין ,דרכון ארה"ב ,15981129
כתובת.190 Lee Street, Brookline, MA U.S.A :
הודעה

מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.
התעסקותה :קטינה.
המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943
לאה אברמוביץ
מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1911 ,
מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.
התעסקותה :מורה.
המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותם
של הנספים שלהלן.

מקום הלידה :צרצ'ין.

וזה תיאורם של נספי שנות השואה הנ"ל לפי הצהרת המבקשת:

מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.

שמואל )בעלה של לאה ,שם משפחה לא ידוע(

מנחם מנדל אברמוביץ

התעסקותו :לא ידועה.

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין ) ,(Derezynפולניה.1904 ,

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :ביולסטוק ,פולניה.
התעסקותו :מנהל חשבונות.

משה אברמוביץ

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :כנראה ביולסטוק.1943 ,

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1920 ,
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.

געניה ישפה

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

מקום הלידה ותאריך הלידה :פולין.1906 ,
מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :ביולסטוק ,פולניה.

בת שבע אברמוביץ

התעסקותה :מנהלת חשבונות.

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1922 ,

המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :ביולסטוק.1943 ,

מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.
המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

אסתר אברמוביץ )בת מנחם וגעניה(
מקום הלידה ותאריך הלידה :פולין.1930 ,

רבקה אברמוביץ

מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :ביולסטוק ,פולניה.

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1926 ,

התעסקותה :קטינה.

מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.

המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :ביולסטוק.1943 ,

התעסקותה :קטינה.
המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

פרידה )אברמוביץ( בקרנשטיין
מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1908 ,

רחל ויינשטיין )סטרוזנסקי(

מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.

מקום הלידה ותאריך הלידה :פולניה .1905 ,silwaki

התעסקותה :לא ידועה.

מקום מגוריה הרגיל.silwaki :

המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

מקום מגוריה האחרון :לא ידוע.
התעסקותה :מורה.

אריק בקרנשטיין

המקום והמועד שבהם נראתה לאחרונה :לא ידוע.

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1906 ,
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :צרצ'ין.

מאיר סטורזנסקי

התעסקותו :לא ידועה.

תאריך הלידה.1901 :

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :צרצ'ין )טבח .(1943

מקום מגוריו הרגיל.silwaki :
מקום מגוריו האחרון :לא ידוע.

כיעזקע אברמוביץ

התעסקותו :לא ידועה.

מקום הלידה ותאריך הלידה :צרצ'ין.1935 ,

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :לא ידועים.

3084

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

עמנואל סטרוזנסקי

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.

תאריך הלידה.1935 :
מקום מגוריו הרגיל.silwaki :
מקום מגוריו האחרון :לא ידוע.
התעסקותו :קטין.

שרית ארבילי ,מזכירת בית המשפט

המקום והמועד שבהם נראה לאחרונה :לא ידועים.

בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה
ת"ע 2890/08

אזרחותם :פולנית.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :הרב
איתן )ג'יסון( גרין ,ת"ז  ,65604332רח' לובביץ  ,29ירושלים;
ד"ר עמנואל גרין ,ת"ז  ,13543681רח' רד"ק  ,21ירושלים.
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.
הדס וקנין ,מזכירת בית המשפט

מצורף לת"ע 5550/07
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקש :יצחק עידן ,עו"ד ,ת"ז  ,056243165ע"י ב"כ עו"ד
אתי שרון-עידן ,מרח' הגפן  ,23ת"ד  ,1485רכסים  ,20496טל'
 ,04-9847252פקס' .04-9849406
המשיבים .1 :ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ,שד' פלי"ם
15א ,חיפה  .2 ;31000אורה לוי )פרנק( ,ת"ז  .3 ;005952411עדי
פרנק;  .4מרים דינר )פרנק( ,ת"ז  .5 ;668278אהרון פרנק;  .6פנינה
שריג )פרנק( ,ת"ז  .7 ;051524635חנה שחר )פרנק( ,ת"ז ;6896146
 .8בת שבע בלום )פרנק( ,ת"ז  .9 ;6896146יעל סויסה )פרנק(,
ת"ז  .10 ;2198067ברכה צור )פרנק( ,ת"ז  ,5952403ע"י ב"כ עו"ד
י' סגל ו/או א' סגל-גבסי ואח' ,מרח' הנמל  ,2חיפה  ,33013טל'
 ,04-8621147פקס' .04-8621503

בבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 111420/07
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של נספה שנות השואה דוד קנר,
והמבקשת :בת שבע סגל ,ת"ז  ,07233513מרח' מיכאל נאמן
 ,26תל אביב ,ע"י ב"כ עו"ד אורי חן ו/או רינה איילין-גורליק
ו/או דיקלה ברמן-קרן מבית גיבור ספורט ,רח' מנחם בגין ,7
רמת גן  ,52521טל'  ,03-6129612פקס' .03-6129616
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותו
של נספה שנות השואה הנ"ל.
וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:
דוד קנר
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת  ,1920קונצוגה ),(kanczuga
פולין.
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :קונצוגה ,פולין.
אזרחותו :פולנית.
התעסקותו :סוחר.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה בחיים והמקום שבו נמצא
אז :קונצוגה ,פולין.1942 ,
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :המבקשת,
בת שבע סגל ,רח' מיכאל נאמן  ,26תל אביב.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספה 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

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה בבקשה להצהיר על מותם של הנספים שלהלן
שנעלמו וחושבים שנספו בשואה ,וכי בית המשפט ידון בבקשה
הנ"ל ביום  15.9.2008בשעה .10.00
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
מנשה איזנשטיין )להלן  -נספה  (1ואייזיק איזנשטיין )להלן -
נספה (2
מקום לידתם :אוטיניה )גליציה(.
מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון :אוטיניה )גליציה(.
אזרחותם :פולנית.
התאריך האחרון שבו נראו הנספים עדיין בחיים והמקום שבו
נמצאו אז :ידוע כי בסוכות  1942נראו הנספים לאחרונה
יחד עם אשת נספה  1ואמו של נספה  ,2פנינה )פרל(
איזנשטיין הי"ד ,בעיירה אוטיניה שבגליציה.
השמות והכתובות של בני משפחתו של נספה  :1מנשה
איזנשטיין הי"ד ,לא ידועים.
קרובי משפחתה של אשת הנספה  1ואמו של הנספה  ,2פנינה
)פרל( איזנשטיין הי"ד ,הם המשיבים  10-2לעיל.
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.
עדנה דהן ,מזכירת בית המשפט
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5094/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4193/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת  .Televend Incמס'  ,3164820חברה זרה
הרשומה במדינת דלאוור  ,שבארה"ב,
והמבקשת :ארדיקס תוכנה ומערכות בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
מאיר הלר ,ממשרד עו"ד אלחנן לנדוי ,רח' קרן היסוד ,38
ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.7.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.6.2008בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 12.00
ביום .29.5.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מאיר הלר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ובעניין פירוק העמותה רוח ישראל  -ארגמן ,ע"ר ,58-011461-9
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.6.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5095/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4281/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טירניסה ייזום וביצוע פרוייקטים בע"מ,
והמבקש :קיין ליסה ,ע"י ב"כ עו"ד ונוטריון אורי נודלמן,
מרח' המלך ג'ורג'  ,30ירושלים ,94262
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.9.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.6.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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  15.00ביום
.19.6.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורי נודלמן ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה מרכז ערכים לנוער ,ע"ר ,58-002291-3
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.6.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5096/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה קרית נוה שלום ,ע"ר ,58-028145-9
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.6.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

תיק אזרחי 2252/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מאיר עמיר )שיווק  (1996בע"מ ,ח"פ
,51-233183-6
והמבקש :מאיר עמיר ,ת"ז  ,6811769ע"י ב"כ עו"ד לירן
אוחנה ,מדרך מנחם בגין ) 23מגדל לוינשטיין ,קומה  ,(20תל
אביב  ,67442טל'  ,03-5609090פקס' .03-5609080
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.9.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.10.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לירן אוחנה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1531/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מונטנגרו בע"מ ,ח"פ ,51-239268-9
והמבקש :עו"ד ישיש בית–און ,מפרק זמני מפעיל לחברה,
מרח' הברזל  ,A34רמת החייל ,תל אביב  ,69710טל' ,0732150000
פקס' .0732150001

ובעניין פירוק חברת איקאפוד בע"מ ,ח"פ  ,51-173059-0ע"י
ב"כ עו"ד קובי פיגדור ,מרח' אליעזר יפה  ,5רעננה ,טל' ,09-7457030
פקס' ,09-7457069

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.10.2008בשעה .8.30

והמבקש :מיכאל משה ,ת"ז  ,26714428ע"י ב"כ עו"ד א"נ
ורדי ו/או ר' בנין ו/או י' ברנשטיין ו/או צ' אברג'ל ו/או ל' שובל
מדרך בן גוריון ) 2מגדל בסר  ,(1רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס'
,03-7526888

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  7.10.2008בשעה .8.30

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.20.10.2008

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ישי בית–און ,עו"ד ,המבקש

תיק אזרחי 2767/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .30.9.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

3087

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2821/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רעות הנדסת חשמל בע"מ ,ח"פ
,51-249040-0
והמבקשת :לוחות רודוב חברה לייצור לוחות חשמל בע"מ,
ע"י ב"כ עו"ד שלמה בכור ,מבית התעשיינים ,קומה  ,12רח'
המרד  ,29תל אביב  ,68125טל'  ,03-5103906פקס' ,03-5103905

תיק אזרחי 1316/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גז מרכז )מ.ג  (1985בע"מ ,ח"פ ,51-105468-6
והמבקשת :א.א סוכנויות גז בע"מ ,ח"פ 51-122486-
 ,7ע"י ב"כ עו"ד אביתר )אייבי( בינו ,מרח' קרליבך  ,11ת"ד
 ,51931תל אביב  ,67132טל'  ,077-3077718 ,077-4077719פקס'
 ,077-4077729דואר אלקטרוני,abi-bino-law@012.net.il :

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  23.9.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.10.2008בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 13.00
ביום .11.9.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .19.10.2008

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

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

שלמה בכור ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אביתר בינו ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1243/08

תיק אזרחי 1349/08

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

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

ובעניין פירוק חברת מגוס מחשבים ותוכנה בע"מ ,ח"פ
,51-209183-6

ובעניין פירוק חברת ד .הרשקוביץ  - 2000חברה לבניין )(1980
בע"מ ,ח"פ ,51-302808-4

והמבקש :שגיא אריאל ,ע"י ב"כ עו"ד שלמה בכור ,מבית
התעשיינים ,קומה  ,12רח' המרד  ,29תל אביב  ,68125טל'
 ,03-5103906פקס' ,03-5103905

והמבקש :ולרי ארז'ינטר ,ע"י ב"כ עו"ד זיו איזנר ,מרח'
ארלוזורוב  ,25הרצליה ,טל'  ,09-9586226פקס' ,09-9505681

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.10.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.5.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה בכור ,עו"ד
בא כוח המבקש

3088

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.10.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 מיום .20.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זיו איזנר ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1388/08

תיק אזרחי 1350/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בית הג'ונגל השקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-348504-5מבית הדפוס  ,12ירושלים,
והמבקש :סרגי ליבשיץ ,ת"ז  ,304031982ע"י ב"כ עו"ד אלון
שולמן ו/או שירלי מדינה ,מרח' רחל כגן  ,10ראשון לציון ,75760
טל'  ,077-4080902/3פקס' ,077-4080905

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יגאל אורגנזה בע"מ ,ח"פ ,51-315041-7
והמבקש :משרד האוצר ,רשות המסים  -מכס ומע"מ,
היחידה לפירוקים כינוסים וגביה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד רונית
רוזין ו/או יעל נוה ו/או חגית איגרמן ,מרח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.10.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.9.2008בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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  8.30ביום
.15.10.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.16.9.2008

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

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

אלון שולמן ,עו"ד
בא כוח המבקש

חגית איגרמן ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1386/08

תיק אזרחי 1512/08

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

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

ובעניין פירוק חברת יעקב היימן בניה לאומית לישראל בע"מ,
ח"פ ,51-290313-9

ובעניין פירוק חברת טרמינל ת.מ .מחשבים ומולטימדיה
בע"מ ,ח"פ ,51-243238-6

והמבקשים :ויקטור דוד רובינשטיין ו– 22אחרים ,ע"י ב"כ
עו"ד יצהר הס ,מרח' טשרניחובסקי  ,16כפר סבא  ,44271טל'
 ,09-7488551/2פקס' ,09-7488553

והמבקשים .1 :דמיטרי ברישוב ,ת"ז  .2 ,317958528גריגורי
ז'יבוטובסקי ,ת"ז  ,304394174ע"י ב"כ עו"ד דוד מימון ,מרח'
כיכר העצמאות  ,7/14ת"ד  ,1700נתניה ,טל'  ,09-8629592פקס'
,09-8329166

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.9.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.10.8.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצהר הס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 .2.11.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד מימון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

3089

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1515/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אפוקה יבוא ומוצרי נוי בע"מ ,ח"פ
,51-222392-6
והמבקשות :אסתר חזני וסלבון אוקסנה ,ע"י עו"ד עזרא
יצחק ,מרח' האודם  ,5ת"ד  ,7320פתח תקוה  ,49517טל'
 ,03-9221895פקס' ,03-9214192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.26.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזרא יצחק ,עו"ד
בא כוח המבקשות

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כ.י .שרותי רכב בע"מ ,ח"פ ,51-343830-9
והמבקשת :סיגלית גבאי ,עובדת החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ירון
קליינרט ו/או נירית לוין-זמיר ,מרח' משה לוי  ,11בית ,U.M.I
ראשון לציון ,טל'  ,03-9417050פקס' ,03-9417060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.4.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 12.00
ביום .28.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ירון קליינרט ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1542/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת זמרי פילהרמונית ,ע"ר ,58-030387-3
והמבקשים :עובדי העמותה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,612222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.4.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 13.00
ביום .20.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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תיק אזרחי 1543/08

תיק אזרחי 1545/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ב.ג.ד אורות טקסטיל בע"מ ,ח"פ
,51-397445-1
והמבקש :משרד האוצר ,רשות המסים  -מכס ומע"מ,
היחידה לפירוקים כינוסים וגביה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד רונית
רוזין ו/או יעל נוה ו/או חגית איגרמן ,מרח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.4.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.11.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.29.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגית איגרמן ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1282/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גלובס מוצקין קפה בר מסעדה בע"מ,
ח"פ ,51-330030-1
והמבקש :מקסים אליזרוב ,ע"י ב"כ עו"ד נאדר אליאס
ו/או בני לב-קורן ו/או רועי שושני ו/או פיראס אליאס ו/או
אמיר רוזנברג ו/או שירין אליאס ,משד' גושן  ,36ת"ד  ,390קרית
מוצקין  ,26116טל'  ,04-870828פקס' .04-8707551
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.9.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.1.9.2008

תיק אזרחי 104/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טלרן תיקונים בע"מ,
והמבקשים :אלי אוחנה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד משה עמאר
ואח' ,רח' הבנקים  ,4חיפה ,33261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.7.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 .2.7.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן ארבלי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נאדר אליאס ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 327/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 63/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מאפיית ישראל כהן בע"מ ,ח"פ
,51-278756-5
והמבקש :שחר קורן שחנזריאן ,ע"י ב"כ עו"ד רחל מנור ,רח'
הנמל  ,48חיפה ,טל'  ,04-8666160פקס' ,04-8664214
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.6.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.23.6.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ובעניין פירוק חברת פוד  4יו בע"מ ,ח"פ ,51-349663-8
והמבקשים :אמיר אבו מוך ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ג'מאל
עלושי ,ת"ד  ,294באקה אלג'רבייה ,30100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.6.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 9.00
ביום .10.6.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג'מאל עלושי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

רחל מנור ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 342/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

תיק אזרחי 387/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת מ.ט.ד .עיבוד שבבי בע"מ ,ח"פ
,51-178052-0

ובעניין פירוק העמותה התאטרון הצפוני ,ע"ר ,58-034703-7

והמבקש :יוסף שפירו ,ע"י עו"ד ח' מח'ול ,מרח' ויצמן ,47
נהריה,

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.6.2008בשעה .9.15

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.6.2008בשעה .9.15

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

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.12.6.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

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

ח' מח'ול ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 386/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה משען ומיבטח ,ע"ר ,58-038662-1
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.6.2008בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
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מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 388/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה אגוד הבהאים העולמי ,ע"ר
,58-012874-2
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.6.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 401/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה ישאלית למובילים בע"מ ,ח"פ
,51-007274-7

תיק אזרחי 113/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה מכללת הצפון  -מרכז לחינוך והכשרה
מקצועית ,ע"ר ,58-022089-5

והמבקש :יורם רוגל ,ע"י ב"כ קרן אבידן ממשרד אבני הרצוג
שועלי אלגז את גורביץ ושות' ,בניין ברוש חלונות הסיטי ,שד'
פלי"ם  ,2חיפה ,33095

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.6.2008בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.6.2008בשעה .9.30

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

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.20.6.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

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

קרן אבידן ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 477/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה ע.בר סוכנות לביטוח נהריה )(1990
בע"מ ,ח"פ ,51-151718-7
והמבקש :נפתלי נשר ,עו"ד ,ת"ז  ,052337599הנאמן על
נכסי עוזי בר ,ת"ז ) 000677746בפשט"ר( בעצמו וע"י ב"כ עו"ד
שלומית )רענן( נשר ו/או שלמה ארדמן ,מרח' שמריהו לוין ,4
חיפה  ,33101טל'  ,04-8677565פקס' ,04-8672990

תיק אזרחי 127/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה תנועת נוער צבאות השם שעל יד
ניידות חב"ד  -אה"ק ,ע"ר ,58-014022-6
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.4.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.7.2008בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.6.2008בשעה .9.30

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

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.1.7.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

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

נפתלי נשר ,עו"ד ,המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 9584/06

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן אברון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק יניב ס.א .לבנין ופיתוח בע"מ ,ח"פ ,51-159867-4
ע"י ב"כ עו"ד יובל אליהו ,משד' רגר  ,28בניין רסקו ,חדר  ,19ת"ד ,748
באר שבע  ,84106טל'  ,08-6288733פקס' .08-6288734
והמבקש :אגף מס הכנסה  -פקיד שומה באר שבע ואח',
באמצעות היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר ,ע"י ב"כ עו"ד
מזי רנצלר ו/או אריק שמיר-ברוכשטיין ו/או ג'ריאס פאנוס
ו/או יצחק טל ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל' ,03-7633180
פקס' .03-7633285
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2006הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  18.6.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.10.6.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אריק שמיר-ברוכשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8140/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה רם-דר חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
,51-166372-6
והמבקשות .1 :סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ.2 ,
סופרגז הנגב ) (1990בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד דוד קוגן ו/או איתמר
כץ שקל ושות' ,עו"ד ,ממרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה
 ,33תל אביב ,טל'  ,03-6070300פקס' ,03-6070301
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2008בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .24.6.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

דוד קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשות

תיק אזרחי 8131/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה יצרני חלב יכיני בע"מ ,ח"פ
 ,51-117045-8מושב יכיני,
והמבקשים .1 :יהודית חג'בי ,ת"ז  .2 ,041620329דוד נדרה,
ת"ז  .3 ,41582057שושנה חג'בי ,ת"ז  ,41626326ע"י ב"כ עו"ד
י' הרכבי ו/או עו"ד אברון ערן מבית אמות משפט ,שד' שאול
המלך  ,8תל אביב  ,64733טל'  ,03-6950130פקס' ,03-6950146
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 .25.6.2008
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8180/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בית י.ר.ש הנדסה בע"מ ,ח"פ ,51-152730-1
והמבקש :לאוניד לשקוביצר ,ת"ז  ,307129353ע"י ב"כ עו"ד
נדב דלומי ו/או עינת קנפו לוי ו/או נועה רבינסקי רייכל ,מרח'
רמב"ם  ,4בית הלל  -משרד  ,37באר שבע ,טל' ,08-6271315
פקס' ,08-6651068
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון.

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב דלומי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8189/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הוטק טכנולוגיות חימום מתקדמות בע"מ,
ח"פ ,51-179638-5

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :פיתוח המצפה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005056-7 :
המען :ד"נ גליל תחתון ,אלומות .15223
תאריך רישום :ד' בניסן התשס"ח ) 9באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :רעות רביבים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.

והמבקש :גריגורי קפלון ,ת"ז  ,309778728ע"י ב"כ ליאור
בלקין ,שד' רגר  ,28/100ת"ד  ,927באר שבע ,טל' ,08-6231501

מס' האגודה.57―005057-5 :

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2008בשעה .10.30

המען :ד"נ חלוצה ,רביבים .85515
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור בלקין ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :אופק לעובד  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005053-4 :
המען :רח' ההסתדרות  ,26פתח תקוה.
תאריך רישום :כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :חברי קיבוץ קדרים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005054-2 :
המען :ד"נ חבל כורזים ,קדרים .20117
תאריך רישום :ד' בניסן התשס"ח ) 9באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :עטיפית  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005055-9 :
המען :ד"נ גליל מערבי ,עין המפרץ .25210
תאריך רישום :ד' בניסן התשס"ח ) 9באפריל .(2008

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

) (6שם האגודה :חברי קיבוץ געש  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005058-3 :
המען :דואר געש ,געש .60951
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7שם האגודה :כרמי זית הגולן  -אגודה שיתופית חקלאית של
מתיישבים קהילתיים ברמת הגולן בע"מ.
מס' האגודה.57―005059-1 :
המען :בני יהודה ,רמת הגולן .12944
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
) (8שם האגודה :רוכסני מתכת פסקל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005060-9 :
המען :ד"נ מרום הגליל ,יראון .13855
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגודה :מנעוף  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005061-7 :
המען :ד"נ גולן ,נטור .12915
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (10שם האגודה :אגירה שאובה גלבוע  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005062-5 :
המען :ד"נ בית שאן ,רשפים .10905
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
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סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :אגודה שיתופית לאספקת מים בני עוסמאן
בע"מ.
מס' האגודה.57―005063-3 :
המען :ת"ד  ,1464נצרת .16000
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (12שם האגודה :אגודת אלנסר  -אגודה שיתופית חקלאית למי
השקאה בע"מ.
מס' האגודה.57―005064-1 :
המען :ת"ד  ,4046תמרה .30811
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (13שם האגודה :אגודה שיתופית חקלאית להשקית בקר
במסעדה בע"מ.
מס' האגודה.57―005065-8 :
המען :ת"ד  ,463מסעדה ,רמת הגולן.
תאריך רישום :ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (14שם האגודה :בני אסמאעיל -אגודה שיתופית חקלאית למי
השקאה בתמרה בע"מ.
מס' האגודה.57―005066-6 :
המען :תמרה .24930
תאריך רישום :ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (15שם האגודה :אלג'אלוד  -אגודה שיתופית להשקאה בכפר
סנדלה בע"מ.
מס' האגודה.57―005067-4 :
המען :ת"ד  ,175סנדלה .19353
תאריך רישום :ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (16שם האגודה :חקלאות מעגן  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005068-2 :
המען :ד"נ עמק הירדן ,מעגן .15160
תאריך רישום :י' בניסן התשס"ח ) 15באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (17שם האגודה :מימי סדום  -אגודה שיתופית להספקת מים
בע"מ.
מס' האגודה.57―005069-0 :
המען :ד"נ ים המלח ,עין תמר .86902
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תאריך רישום :י' בניסן התשס"ח ) 15באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
י' בניסן התשס"ח ) 15באפריל (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי סיווג אגודות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :קיבוץ נחשולים.
מס' האגודה.57―000709-6 :
המען :ד"נ חוף הכרמל ,נחשולים .30815
תאריך רישום :ט"ו בחשוון התש"ח ) 29באוקטובר .(1947
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (2שם האגודה :קיבוץ צרעה.
מס' האגודה.57―000771-6 :
המען :ד"נ שמשון ,צרעה .99803
תאריך רישום :כ"ו בניסן התש"ט ) 25באפריל .(1949
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (3שם האגודה :קיבוץ הרדוף.
מס' האגודה.57-002744-1 :
המען :ד"נ המוביל ,הרדוף .17930
תאריך רישום :י"ד באלול התשמ"א ) 13בספטמבר .(1981
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
ג' בניסן התשס"ח ) 8באפריל .(2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :געתון אחזקות תעשיה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :ת.ג .חריטה געתון  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מספר האגודה.57-004184-8 :
מיום :כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2באפריל .(2008
כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2באפריל .(2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
) (1שכונת פועלים נוה דוד רמז רעננה  -אגודה שיתופית
בע"מ ,מס' האגודה .57-001007-4
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אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד יוסף כץ ,ממאיר
ליפא ושות' ,רח' איתמר בן אב"י  ,4תל–אביב-יפו .64736
) (2תאלית ורדה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס'
האגודה .57-003369-6
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח' מקור
חיים  ,35ירושלים .93465
) (3אגודת אלאראדי אל מוקדסה לשכון בע"מ ,מס' האגודה
.57-003586-5
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח' מקור
חיים  ,35ירושלים .93465
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו– 51לפקודה ,רשאי כל חבר אגודה
לערער על צו זה לפני שר התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך
חודשיים מיום פרסומו ברשומות.
ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
.1

הואיל וביום  22.10.1989ניתן צו לפירוק האגודה מפעל
הבתים המשותפים בת"א ב'  -אגודה שיתופית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-000180-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,3716התש"ן ,עמ'  ,464והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,15.4.2008נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

.2

הואיל וביום  3.4.1990ניתן צו לפירוק האגודה אסם
הנגב  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002345-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,3762
התש"ן ,עמ'  ,2571והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,10.4.2008נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

.3

הואיל וביום  28.4.1983ניתן צו לפירוק האגודה הבית
המשותף מס'  - 6אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ,
מס' אגודה  ,57-000920-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,9234התשמ"ג ,עמ'  ,2170והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,15.4.2008נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י' בניסן התשס"ח ) 15באפריל (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
י.ב .ניהול מועדוני כושר בע"מ
)ח"פ (51-376489-4
)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  ,15.6.2008בשעה  ,10.00במשרדי ברץ ,הורן
ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,18תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אדר אלטמן ,עו"ד ,מפרקת

אורי-דנט בע"מ
)ח"פ (51-332315-4
)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  ,16.6.2008בשעה  ,16.00במשרדי מפרק החברה,
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב  ,64238לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ריצ'רד מ' רוברטס ,עו"ד ,מפרק

אימרט בע"מ
)ח"פ (51-383504-1
)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  ,16.6.2008בשעה  ,16.00אצל המפרקת,
עו"ד שמש כרמית ,רח' קרניצי 99ב ,רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כרמית שמש ,עו"ד ,מפרקת

עופר )תחנות כח( בע"מ
)ח"פ (51-222236-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,16.6.2008בשעה  ,13.00ברחוב
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אנדריי סחרוב  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל וולפסטל ,מפרק

הרצל חבס ,ת"ז  ,056720360רח' ריב"ל  ,18תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הרצל חבס ,מפרק

עופר טכנולוגיות בע"מ

פמוט יועצים בע"מ

)ח"פ (51-209751-0
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-238093-2

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,16.6.2008בשעה  ,11.00ברח' אנדריי
סחרוב  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

איל וולפסטל ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.6.2008בשעה  ,9.00במשרדי רו"ח יוסף
שמעוני ,רח' בדנר  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר ריב"א ,מפרק

זאבן ייעוץ וניהול בע"מ

סלעית משחקים חינוכיים בע"מ

)ח"פ (51-235206-3
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-206267-0

הודעה בדבר 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  ,16.6.2008בשעה  ,16.00ברח' ויצמן  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

זאב בלוך ,מפרק

דאבל זד ניהול וייזום בע"מ
)ח"פ (51-303687-1

דורון מאוטנר ,רו"ח ,מפרק

ראשיווק  -אמריקה 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  ,16.6.2008בשעה  ,16.00ברח' ויצמן  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב בלוך ,מפרק

חברת חבס השקעות בשרון בע"מ
)ח"פ (51-387749-8
)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  ,17.6.2008בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק,
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  12.6.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)ח"פ (51-161221-0
)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  ,22.6.2008בשעה  ,8.00במשרדי המפרק ,רח'
אהליאב  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

מיינדספיד טכנולוגיות קומרשיאל 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  ,22.6.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' דרור

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

 ,13אלפי מנשה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית יקיר ,מפרק

מ.ש .אדוורטיזינג מדיה אגנסי בע"מ

לעיל ,הינו יום ו' ו/או שבת ו/או חג )כל אחד מימים אלו ייקרא
להלן  -יום חג( ,תתכנס האסיפה ביום הראשון שלאחר יום
חג ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר אורן ,מפרק

)ח"פ (51-239505-4
)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  ,22.6.2008בשעה  ,10.30ברח' ויצמן  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי אשלגי ,עו"ד ,מפרק

בואם  -שיווק ומסחר בע"מ
)ח"פ (51-255673-9
)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  ,1.7.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מדוזה עיצובים בע"מ

קובי שקד ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (51-264632-4
)בפירוק מרצון(

ג.א.ב.ו  -שיווק והשקעות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-255798-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.6.2008בשעה  ,10.00ברח' ויצמן  ,2תל
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(

חגי אשלגי ,עו"ד ,מפרק

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  ,1.7.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי שקד ,עו"ד ,מפרק

שף הטעם בע"מ
)ח"פ (51-360704-4
)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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה ,10.00
במשרדי המפרק ,רח' ז'בוטינסקי  ,6חדרה ,טל' ,04-6333227
פקס'  ,04-6249119לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיחי אשבל ,עו"ד ,מפרק

א .אורן הובלות בע"מ
)ח"פ (51-277250-0
)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  30ימים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות,
בשעה  ,12.00ברח' הר דפנה  ,25סביון ,אם היום ה– 30כאמור

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

מנחם גולדברג בע"מ
)ח"פ (51-001167-9
)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  ,14.8.2008בשעה  ,10.30במשרד רו"ח רוסק שמואל,
רח' סמולנסקין  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדנה כשר ,מפרקת

נכסי יהודה אריאלי בע"מ
)ח"פ (51-240379-1
)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  ,29.6.2008בשעה  ,12.00אצל המפרק ,עו"ד זאבי
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כהן ,במשרד עו"ד רן רוטמן ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן
)מגדלי התאומים  ,(2לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאבי כהן ,עו"ד ,מפרק

בית מסחר רחלזון בע"מ
)ח"פ (51-348552-4
)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  ,13.7.2008בשעה  ,16.00ברח' הרצוג  ,10תל
אביב  ,62915לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב וייס ,עו"ד ,מפרק

שרותי רכב ק.י .שמואלי בע"מ
)ח"פ (51-258125-7
)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 תתכנס ביום  ,1.8.2008בשעה  ,8.30במשרדי המפרק ,רח'
הנביאים  ,22רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אם לא יהיה מניין חוקי במועד הקובע ,תידחה האסיפה
לאותו יום לשעה  17.00וכל מניין ייחשב חוקי לצורך קיומה
של האסיפה.
יעקב שמואלי ,מפרק

אופטומיק ביקורת אופטית בע"מ
)ח"פ (51-148391-9
)בפירוק מרצון(

דפוס סופר מהודר בע"מ
)ח"פ (51-344996-7
)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 תתכנס ביום  ,6.7.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' קיבוץ גלויות  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אברהם הורנשטיין ,מפרק

טומיטוס בע"מ
)ח"פ (51-338082-4
)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  ,6.7.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' ישראל אבוחצירא  ,9שדרות ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכאל ברשדסקי ,מפרק

גולדקס אופנה בע"מ
)ח"פ (51-111676-6
)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  ,3.7.2008במשרדי המפרק ,רח' שלומציון המלכה
 ,18ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי הדרי ,עו"ד ,מפרק

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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
ממועד פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,12.00במשרדי
המפרק ,דרך אבא הלל סילבר  ,16קומה  ,9רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ראיק חורי ,עו"ד ,מפרק

אבן גל בניה בע"מ
)ח"פ (51-219819-3
)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  ,21.8.2008בשעה  ,16.00בבית משפחת ליבנה ,הר
אדר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם אברמזון ,רו"ח ,מפרק

3100

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

ד"ר פואד עאזם

רוסו טכנולוגיות ) (1999בע"מ

)ח"פ (51-328334-1

)ח"פ (51-275154-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,21.7.2008בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
טייבה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2008בשעה  ,10.00במשרד עוה"ד של החברה,
ד"ר מ' דרוקר ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,82תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אימאן עאזם ,עו"ד ,מפרק

בני רוסו ,מפרק

פומט דיגיטל בע"מ
)ח"פ (51-307348-6

דברי פתרונות אינטרנט בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-277552-9

הודעה בדבר 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  ,6.8.2008בשעה  ,10.00במשרד רו"ח אביקם בייטנר,
רח' גרוזנברג  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

חיים בייטנר ,רו"ח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.6.2008בשעה  ,12.00במשרד עו"ד י' זלצמן ,רח'
החילזון  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יבדייב סלבה ,מפרק

ד"ר ברויטמן דניאל בע"מ
)ח"פ (51-328767-2

קבוצת פתרונות יצירתיים בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2008בשעה  ,12.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
מגדל משה אביב ,קומה  ,44לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח"פ (51-380341-1
)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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי פרץ ,ת"ז ,028804011
למפרק החברה.

אילן בר–אור ,עו"ד ,מפרק

אבי פרץ ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

טרהקרוס בע"מ

כידון מודי יעוץ ) (1999בע"מ

)ח"פ (51-277784-8

)ח"פ (51-277198-1
)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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.3.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את
מרדכי גולדברג-כידון ,ת"ז  ,52751369מרח' המגל  ,3סביון,
למפרק החברה.

)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  ,8.7.2008בשעה  ,10.00בבית אסיה ,ויצמן
 ,4תל אביב ,אצל הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,עורכי דין ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

כמו כן הוחלט להסמיך את עו"ד אורן שנקר ו/או עו"ד
אביבה ליבוביץ ,ממשרד קונפינו ,לוכטנשטיין ושות' ,ממרכז
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עזריאלי ,המגדל העגול  -קומה  ,38תל אביב  ,67021לדווח
לרשם החברות על החלטתה של החברה להתפרק מרצון
כאמור לעיל ,על מינויו של המפרק כמפרק החברה ולפרסם את
ההחלטות האמורות ברשומות.

גבע ,רח' אבא הלל סילבר  ,16לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טלי רוזנבאום ,מפרקת

מרדכי גולדברג-כידון ,מפרק

א.י .יפת בע"מ
ב.י .חברה להשקעות בע"מ

)ח"פ (51-350185-8

)ח"פ (51-086017-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,20.7.2008בשעה  ,16.00ברח' המלאכה ,8
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2008בשעה  ,19.00אצל המפרק ,רח' אנילביץ
 ,72בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביתר )אייבי( בינו ,עו"ד ,מפרק

מרדכי הוצלר ,מפרק

ג.ח .עביר פרוייקטים  2000בע"מ
)ח"פ (51-300713-8

אחים שפירא סוכנות לתוצרת ביסקוויטים וממתקים
) (1985בע"מ
)ח"פ (51-111283-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,17.6.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,רח' חיים יחיל ,3
ת"ד  ,1493באר שבע  ,84114לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.6.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח'
האילן  ,111אזור תעשיה צפוני ,אור עקיבא ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד קנטור ,עו"ד ,מפרק

חלקה  844בגוש  3703בע"מ
)ח"פ (51-059497-1
)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  ,23.6.2008בשעה  ,17.00ברח' הרצל  ,182רחובות,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מרדכי מרגלית ,עו"ד ,מפרק

טילמון מערכות בע"מ
)ח"פ (51-341620-6
)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  ,15.7.2008בשעה  ,10.00במשרד מיתר ליקוורניק
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מנוחה שפירא ,מפרקת

א.ב.י .מולדבסקי נכסים בע"מ
)ח"פ (51-254644-1
)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
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.5.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אמיר עמר ,משד' רוטשילד  ,46תל אביב ,למפרק החברה.
אמיר עמר ,עו"ד ,מפרק

מ.א.י.ת.א בע"מ
)ח"פ (51-378489-2
)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

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  28.4.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
פבלו פרנק ,ת"ז  ,014304802מרח' ביל"ו  ,3תל אביב ,למפרק
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.
פבלו פרנק ,מפרק

קדוסיוס בע"מ

אגם שווק וסחר עץ )ש.א (.בע"מ
)ח"פ (51-388534-3
)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  ,23.6.2008בשעה  ,9.00אצל עו"ד עמיר סגל,
רח' טשרניחובסקי  ,24כפר סבא  ,44271לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמיר סגל ,עו"ד
בא כוח החברה

)ח"פ (51-383507-4

שנדים 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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,במשרדי החברה,
רח' יגאל אלון  ,96תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון גזית ,מפרקת

קרולה קייטרינג בע"מ
)ח"פ (51-231211-7
)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
תתכנס ביום  ,26.6.2008בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,רח' בן
גוריון 22ב ,שער העיר  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן צ'יניאו ,עו"ד ,מפרק

גוטמן דולב בע"מ
)ח"פ (51-357247-9

)ח"פ (51-26311-5
)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  ,20.5.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח' נטף 4א ,רמת
השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר שני ,מפרק

רון עמית בע"מ
)ח"פ (51-257305-6
)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  ,30.6.2008בשעה  ,13.00במשרדי המפרק,
רח' מנחם בגין  ,11רמת גן  ,52681טל'  ,03-5762000פקס'
 ,03-6131007לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי רוה ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מאפים מן הלב בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.6.2008בשעה  ,9.00אצל עו"ד עמיר סגל,
רח' טשרניחובסקי  ,24כפר סבא  ,44271לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

)ח"פ (51-374266-8
)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  ,2.7.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנציב ,4
קרית שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר סגל ,עו"ד
בא כוח החברה

שמואל ברחד ,מפרק
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מוביילספיר )ישראל( בע"מ

ורד צבעון אלייב בע"מ

)ח"פ (51-292951-4
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-334311-1
)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  ,3.7.2008בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד מיתר,
ליקוורניק ,גבע & לשם ברנדווין ושות' ,דרך אבא הלל סילבר
 ,16רמת גן  ,52506לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.7.2008בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
אצ"ל  ,36הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ורד צבעון ,מפרקת

)בפירוק מרצון(

אלדד אהרוני ,מפרק

נמרוד רשת מכללות בע"מ
)ח"פ (51-197866-0
)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  ,7.7.2008בשעה  ,11.00במשרד ע"ד גולדפרב ,לוי,
ערן ,מאירי ,צפריר ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

עמותת קונסורציום אל.אס.אר.טי
)ע"ר (58-036643-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הסופית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,10.3.2008התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את רו"ח יואב ברוקנר ממשרד ברוקנר אינגבר,
רו"ח ,מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יואב ברוקנר ,מפרק

אסף לוין ,עו"ד ,מפרק

המרכז לארועים ירושלים

אנ.סי.די נטורל סמנט דיסטריביושן )ישראל( בע"מ
)ח"פ (51-312317-4
)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  ,7.7.2008בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
בן גוריון  ,69אזור  ,58017לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב עורקבי ,יו"ר ,מפרק

אל-דר ביט סוכנות לביטוח ) (2001בע"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  ,8.7.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אצ"ל  ,36הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי בלכר ,מפרק
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כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
שלמה בלקינד ,מפרק
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

)ח"פ (51-308318-8

ISSN 0334-3030

)ע"ר (58-008986-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הסופית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,21.1.2008התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את שלמה בלקינד ,מרח' שבטי ישראל
 ,4ירושלים ,למפרק העמותה.

פש"ר 1163/05
בעניין פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש"ם,1980-
ובעניין גבינריה אחזקות בע"מ )בפירוק( ,ח"פ ,51-325399-7
ובענייןהמפרקעו"דרועישובל,משד'שאולהמלך,35תלאביב,
הודעה בדבר חלוקת דיבידנד
ניתנת בזה הודעה על פי החלטת בית המשפט בתיק
שבנדון ,על חלוקת דיבידנד בתיק זה.
סוג הדיבידנד :דיבידנד סופי לנושים בשיעור של ,100%
יתרת הכספים תחולק בין בעלי המניות.
רועי שובל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5805י' באייר התשס"ח15.5.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

