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וממנה לעבודה נסיעה בהוצאות המעביד השתתפות בדבר הרחבה צו
קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

ההסכם הוראות של תחולתן תורחב כי מצווה אני התשי"ז-11957, קיבוציים, הסכמים לחוק 25 לפי סעיף בתוקף סמכותי
בשם הכלכליים, הארגונים של התיאום לשכת בין (4 במרס 2008) התשס"ח א' באדר שנחתם ביום כ"ז הכללי, הקיבוצי
ההסכמים בפנקס  שמספרו מקצועי,  לאיגוד האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות לבין בה,  המאוגדים הארגונים 
כל על (1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת כ"ג מיום יחולו בתוספת, כמפורט האמורות, ההוראות וכי 7014/2008 הוא הקיבוציים
התשמ"ז-21987. מינימום, שכר לחוק 17א בסעיף כאמור מוגנים עובדים במפעלים אך למעט, בישראל והמעבידים העובדים

תוספת
רחבות המו ראות ההו

הסעיף מס'
בהסכם

עבודה. ליום ש"ח עד 21.56 1.1.2008 יהיה מיום החזר הוצאות הנסיעה שיעור .2

,2 בסעיף האמור המכסימום עד השתתפות ממעבידו לקבל זכאי עבודתו, למקום להגיע כדי לתחבורה הזקוק עובד כל .3
להגיע למקום עבודתו. כדי בתחבורה שבו השתמש בפועל יום עבודה כל בעד וממנה בהוצאות נסיעה לעבודה

העובד מגורי מוזל ממקום מינוי חודשי כרטיס או ציבורי באוטובוס מוזל נסיעה לפי מחיר הנסיעה ייקבעו הוצאות .4
כזה. הנחה כרטיס קיים אם נסיעות, מספר של הנחה כרטיס יסוד על עבודתו, למקום

הנסיעה בהוצאות מעבידו להשתתפות זכאי עבודתו, למקום להגיע כדי אחד מאוטובוס ביותר לנסיעה הנזקק עובד .5
עירוניות  תחנות שלוש השני, באוטובוס לנסוע חייב הוא אם הנוספת, הנסיעה בעד 2 גם בסעיף הנקוב הסכום בגבולות

לעיל. 2 בכפוף לאמור בסעיף זה הוא בסעיף האמור עבודתו; להגיע למקום נוספות לפחות כדי

(לעבודה בלבד לכיוון אחד העובד מוסע מטעמו; או המעביד חשבון על לעבודה שמוסע למי לא ישולם ההוצאות החזר .6
הנ"ל. למחצית הסכומים עד יהיה זכאי ממנה) או

היעדרותו. תקופת בעד נסיעה הוצאות אינו זכאי להחזר כלשהי מסיבה מעבודתו הנעדר עובד .7

(7 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ו'
 (3-107 (חמ

ישי אליהו   
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

 __________
עמ' 63. התשי"ז, ס"ח  1

עמ' 68. התשמ"ז, ס"ח  2

למתן צו הרחבה הודעה על כוונה

קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

25 לחוק,  לפי סעיף צו לתת כוונתי על אני מודיע התשי"ז-11957, קיבוציים, הסכמים לחוק 26 לפי סעיף בתוקף סמכותי
הדרך מורי אגודת לבין לישראל  נכנסת תיירות מארגני  לשכת בין שנחתם  הכללי הקיבוצי ההסכם  תחולת את המרחיב

.7009/2007 הקיבוציים ההסכמים בפנקס ומספרו (1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו ביום נחתם האמור ההסכם בישראל;

(26 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ה
 (3-107 (חמ

ישי אליהו   
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

 __________
.223 עמ' התשל"ה, עמ' 63; התשי"ז, ס"ח  1
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(22 (תיקון מס' ניידות גמלת הסכם בדבר

(12 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"א ביום בירושלים ונחתם שנערך

בין

החשב הכללי ואבי גבאי, סגני סייג סיגלית ידי על המיוצגת הממשלה), - (להלן בשם מדינת ישראל ממשלת ישראל

אחד מצד -

לבין

חשב המוסד ברף, ואבי המנהל הכללי, סגנית שרייבמן, אילנה ידי על המיוצג - המוסד), (להלן לאומי המוסד לביטוח

שני מצד -

זה; להסכם 1 בסעיף כהגדרתו העיקרי את ההסכם לתקן הצדדים וברצון הואיל

[נוסח  הלאומי הביטוח 9 לחוק שבסעיף התנאים שנתמלאו זה לאחר בהסכם את האמור לבצע הסכים והמוסד והואיל
משולב], התשנ"ה-11995;

כדלקמן: הצדדים והותנה בין הוסכם לפיכך

העיקרי ההסכם .1

ותוקן   21977 ביוני   1 ביום  הצדדים בין שנחתם ניידות  גמלת בדבר ההסכם - זה הסכם לעניין  העיקרי" "ההסכם  
12 באוגוסט  26 באוגוסט 71986, 10 באוגוסט 61984, 27 במאי 51982, 10 במאי 41981, 29 ביולי 31979, מיום בהסכמים
15 במרס 141993, 30 בנובמבר 131992, 2 בנובמבר 121992, 2 בפברואר 111992, 24 ביוני 101991, 15 בפברואר 91990, ,81987 
בספטמבר 10 14 בינואר 202001, 11 באוגוסט 191998, 7 באוגוסט 181997, 20 בינואר 171995, 9 בינואר 161995,  1 ביולי 151993,

10 באפריל 242007. 12 בדצמבר 232002, ,22,212001

9 תיקון סעיף .2

- העיקרי להסכם 9 בסעיף

בסעיף המנויים מקרב שמינה לכך מי "או לפני יבוא המכון," מנהל לפני "להשיג עליה אחרי המילים (ג), קטן בסעיף (א)
(ד)"; קטן

__________
.65 עמ' התש"ס, ;207 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

.1813 עמ' התשל"ז, 2   י"פ

.192 עמ' התש"ם, 3  י"פ

.1968 עמ' התשמ"א, 4   י"פ

.2454 עמ' התשמ"ב, 5  י"פ

.3224 עמ' התשמ"ד, 6   י"פ

.3341 עמ' התשמ"ו, 7  י"פ

.2298 עמ' התשמ"ז, 8   י"פ

.2058 עמ' התש"ן, 9  י"פ

.3173 עמ' התשנ"א, 10   י"פ

.2365 עמ' התשנ"ב, 11  י"פ

.599 עמ' התשנ"ג, 12   י"פ

.813 עמ' התשנ"ג, 13  י"פ

.2264 עמ' התשנ"ג, 14   י"פ

.3849 עמ' התשנ"ג, 15  י"פ

.1736 עמ' התשנ"ה, 16   י"פ

.1737 עמ' התשנ"ה, 17  י"פ

.5738 עמ' התשנ"ז, 18   י"פ

.29 עמ' התשנ"ט, 19  י"פ

.1880 עמ' התשס"א, 20   י"פ

.62 עמ' התשס"ב, 21  י"פ

.1279 עמ' התשס"ב, 22   י"פ

.1106 עמ' התשס"ג, 23  י"פ

.3496 עמ' התשס"ז, 24   י"פ
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יבוא: בסופו (ב)

או הרופאים מקרב שאינם (ג), רופא ומומחה טכני קטן בסעיף למנות, לעניין השגה כאמור רשאי המכון מנהל "(ד)  
(ב)." קטן האמורים בסעיף המומחים

ותחולה תחילה .3

כאמור  המכון שהוגשה למנהל כל השגה יחול על והוא התחילה), יום פרסומו (להלן - זה ביום הסכם של תחילתו  
וטרם נדונה. להסכם זה, כתיקונו בסעיף 2 9 להסכם העיקרי בסעיף

(3―1505 (חמ
             

שרייבמן      אבי ברף            סיגלית סייג      אבי גבאי אילנה                            
                                    המוסד לביטוח לאומי                             משרד האוצר

והרכבן אתיקה ועדות מינוי

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

(דרכי מינוי,  החולה זכויות 3 לתקנות  ותקנה התשנ"ו-11996, החולה, זכויות לחוק 24(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
שבהרכבה להלן, כמפורט האתיקה ועדת את ממנה אני התשנ"ז-21997, אתיקה), ועדות של עבודה וסדרי כהונה תקופת

לגביהם: ד' עד א' בטורים כמפורט קבועים מקום וממלאי חברים

דגבא

ראש יושבי
המשפטים שר ברשימת

רופאים מומחים
ומומחיות) ― (שם

ועובדים פסיכולוגים
דתסוציאלים ואנשי ציבור נציגי

מרכז רפואי כרמל

גילת, יעקב  עו"ד
ת"ז 005744536  

ת"ז ראובן פיזוב, פרופ'
וטיפול  הרדמה - 011424942

חיים פרופ' כללי; נמרץ
 006794812 ת"ז בטרמן,

ממלאת פנימית; רפואה -
ת"ז ד"ר חן שפירא, - מקומם

קרדיולוגיה - 054617030

ת"ז שלמה, בן הדס
עובדת  - 056615909

ממלאת סוציאלית;
שי, שולמית - מקומה

עובדת  - 09334285 ת"ז
סוציאלית

הרב דניאל הרשקוביץ,  פרופ'
51621803 ת"ז

שנים. המינוי לארבע תוקף

(23 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח כ'
  (3-2753 (חמ

ישראלי אבי                                                                              
הבריאות משרד של הכללי המנהל                                                                    __________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

.837 עמ' התשס"ד, ;80 עמ' התשנ"ז, 2 ק"ת

והרכבה אתיקה ועדת מינוי תיקון

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

תקופת  מינוי, (דרכי החולה זכויות התשנ"ו-11996 ותקנה 3 לתקנות החולה, זכויות לחוק 24(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
שפורסם מדיצינית הדסה, אתיקה הסתדרות ועדת את מינוי מתקן אני התשנ"ז-21997, אתיקה), ועדות של עבודה וסדרי כהונה
מקומו, במקום "ממלא ואנשי דת", ציבורי "נציגי תחת הכותרת ד' בטבלה, שבטור כך ,3874 בעמ' התשס"ח, הפרסומים, בילקוט

."000406322 ת"ז סלע, אורה מקומו, "ממלאת יבוא "9647439 אהוד חביב, ת"ז

(24 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ג
  (3-2753 (חמ

ישראלי אבי                                                                              
הבריאות משרד של הכללי המנהל                                                                    __________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

.837 עמ' התשס"ד, ;80 עמ' התשנ"ז, 2 ק"ת
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בחינות על הודעה
לרישיון, (בקשה השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת תקנות  לפי

ואגרות), התשנ"ז-1997 בחינות, התמחות
(בקשה השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת לתקנות 5(ב) לתקנה בהתאם
במועדים אביב, בתל בחינות תקיים ערך ניירות רשות כי בזה מודיעים התשנ"ז-11997, בחינות, התמחות ואגרות), לרישיון,

כלהלן:

השעההיוםהמקצוע

ומימון סטטיסטיקה (10 בנובמבר 2008)1. התשס"ט בחשוון 16.30י"ב

חשבונאות (13 בנובמבר 2008)2. התשס"ט בחשוון 16.30ט"ו

כלכלה (17 בנובמבר 2008)3. התשס"ט בחשוון 16.30י"ט

מקצועית) ואתיקה ני"ע (דיני מקצועית** אתיקה (20 בנובמבר 2008)4. התשס"ט בחשוון 16.30כ"ב

(דיני ני"ע ומכשירים פיננסיים)* מקצועיות א' (24 בנובמבר 2008)5. התשס"ט בחשוון 16.30כ"ו

תיקים) (ניהול ב' מקצועית (27 בנובמבר 2008)6. התשס"ט בחשוון 16.30כ"ט

ולבחינות היסוד לבחינות לגשת אפשרות אין היסוד. בחינות את שעבר למי רק מיועדות המקצועיות הבחינות *
בחינות. מחזור באותו המקצועיות

ערך. ניירות הבחינה בדיני מחלק פטור להם אושר אשר למועמדים רק מיועדת באתיקה מקצועית הבחינה **

לבחינות: הרשמה
החל ,www.isa.gov.il שכתובתו: הרשות של האינטרנט אתר טופסי הרשמה דרך שליחת ידי על תבוצע ההרשמה -
סגירת מועד (22 באוקטובר 2008), התשס"ט בתשרי כ"ג מיום יאוחר ולא (1 בספטמבר 2008), התשס"ח באלול א' ביום

הנ"ל. לבחינות ההרשמה
ייעוץ יחידים בנושא על ידי האינטרנט דרך תשלום ו/או למילוי ("טפסים "טפסים" למצוא בכותרת הטפסים ניתן את -

השקעות"). משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות,
אשראי. באמצעות כרטיס הבחינה אגרת את ולשלם ההרשמה את טופסי למלא יש -

יום האינטרנט באתר הרשמתם את לוודא יוכלו האישי, הקוד את בידם ויש ברשות כבר רשומים שפרטיהם נרשמים -
שנרשמו. לאחר

את  יקבלו אישיים), פרטים טופס טופס פ10 - (מילוי האינטרנט ההרשמה הראשונית באתר לאחר חדשים, נרשמים  -
נקלטה. הרשמתם אם באתר לוודא יוכלו ואז ,sms/הדואר/דוא"ל באמצעות כתובת האישי הקוד

תתפרסם לכיתות וחלוקתם הנבחנים רשימת כך על נוסף הבחינה; מועד לפני כשבוע עד יישלחו לבחינות זימונים -
הזימון). בלא גם לבחינה לגשת יוכל מופיע ברשימת הנבחנים אך זימון קיבל שלא (נבחן הרשות באתר

הפקסימילה. באמצעות לבחינות להירשם ניתן לא -
ההרשמה. סגירת מועד לאחר להירשם ניתן לא -

לבחינות: הרשמה ביטול
הבחינה. החזר אגרת יקבלו לבחינה לא את הרשמתם המבטלים -

וזאת  הרשמה לבחינה" לדחיית מועד באמצעות טופס פ016 "בקשה עתידי למועד לבחינה ההרשמה את אפשר לדחות  -
בחינה. כל משבוע ימים לפני מועד יאוחר לא

באתר. ב"מידע האישי" הבחינה דחיית לוודא ביצוע אפשר -
אביב. תל ,74 ויצמן ד', רח' עירוני אביב; תיכון תל ,106 ז'בוטינסקי העברית הרצליה, רח' הגימנסיה הבחינות: מקום

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

 (3—2766 (חמ
אביעזר דנון  

       המזכיר הכללי
ערך ניירות רשות               

__________
.352 עמ' התשנ"ז, 1  ק"ת
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בתו–תקן מצרכים לסמן היתרים רשימת

התשמ"ב-1982 השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים תקנות לפי

לסמן ההיתרים רשימת  בזה  מתפרסמת התשמ"ב-11982, השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים לתקנות 13(ג) לתקנה  בהתאם
התשי"ג-21953: התקנים, לחוק 11(ב) סעיף לפי סמכותו בתוקף הישראלי, התקנים מכון שנתן בתו–תקן, מצרכים

מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

בע"מ13.2.200842017 חברה מכניים אלקטרו מוצרים פתיה מיוחדותא. דרישות נמוך: למתח ובקרה מיתוג לוחות
להתקנה המיועדים ובקרה מיתוג ללוחות

לוחות - מיומנים לא לאנשים נגישים במקומות
חלוקה

בגן בע"מ13.2.200841262 ומתקנים לפיקוח,א.ד. ריהוט להתקנה מדריך משחקים: מיתקני
לתחזוקה ולתפעול

13.2.200843526Toscelik profile vesac industrisלמבנים פלדה צינורות

בע"מ13.2.200843760 2007 גוונים חן הפרופיליםטים גימור אלומיניום: פרופילי

נסיס13.2.200843097 ביתן פלסט למתחכבל פתילים ומוליכים מבודדים כבלים,
ממבודדים  עגולים כבלים 1,000 וולט: עד נומינלי

"טנט") (כינוי בפוליוויניל-כלורי

גלעדי13.2.200842945 כפר מחצבות - מינרלים ושיטותכ.ג. משחקים: דרישות בטיחות כלליות מיתקני
פציעה במרב  4.2.8.4 הגנה מפני בדיקה סעיף

הנפילה

ואלקטרוניקה בע"מ13.2.200844771 כלליותניסקו חשמל למטרות קבועות מנורות מנורות:

בע"מ13.2.200842926 (2003) תעשיות לדירותנירב ראשית כניסה דלתות מגן: דלתות מכללי
ייצור מגורים, למשרדים ולעסקים -

בע"מ13.2.200844015 אלוני ח. מטראצותשלובת רצפה אריחי

13.2.200843325Demas kablo sanayi ve ticaret a.sנומינלי מבודדים למתח פתילים ומוליכים כבלים,
בפוליוויניל- מבודדים מוליכים וולט: 1,000 עד

"ט") (כינוי כלורי

משוחל13.2.200843326 מקשי בדיאלקטרן מבודדים כוח כבלי
ק"ו עד 30 מ–1 ק"ו נקוב למתח

נומינלי13.2.200844784 מבודדים למתח פתילים ומוליכים כבלים,
שטוחים  או עגולים פתילים 1,000 וולט: עד

(כינוי "פטטכ") עבה מבודדים בפוליוויניל-כלורי

למתח13.2.200844785 פתילים ומוליכים מבודדים כבלים,
מבודדים  גמישים מוליכים 1,000 וולט: עד נומינלי

גמיש") "ט (כינוי בפוליוויניל-כלורי

בע"מ12.3.200844967 (1987) מהנדסים עד כלליותאור למטרות קבועות מנורות מנורות:

א.ו. בע"מ12.3.200842348 אלומיניוםאלום אשר חלונות חלונות:

ושיטותגנית פארק בע"מ12.3.200844977 משחקים: דרישות בטיחות נוספות מיתקני
למגלשות נוספות בדיקה

.1591 עמ' התשמ"ב, 1 ק"ת

.34 עמ' התשל"ט, ;30 עמ' התשי"ג, 2 ס"ח
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מתן תאריך
ההיתר

מספר
ההיתרההיתר בעל ניתן ההיתרשם המצרך שלגביו

גני בע"מ12.3.200841602 ושיטותעידן אל משחקים: דרישות בטיחות כלליות מיתקני
בדיקה

ושיטות12.3.200841607 משחקים: דרישות בטיחות נוספות מיתקני
ולמיתקני נענוע מאזניים לנדנדות בדיקה נוספות

בע"מ12.3.200843019 פלדה דלתות אשעכביש דלתות דלתות עשן: אש ומכללי דלתות מכללי
סובבות

(אשקלון)12.3.200844975 מוצרי בטחון בע"מ בריח מוגניםרב למרחבים פריטים למקלטים: מסגרות פריטי
ובדיקות דרישות

בע"מ16.4.200844123 דומים:אלטרון ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטיחות
לשערים, הינע בעבור מערכות מיוחדות דרישות

וחלונות דלתות

16.4.200844459AR-EL kablo plastok LTD. STIביתי ולשימושים לשימוש ובתי תקע תקעים
עד לזרמים תקע חד–מופעיים ובתי תקעים דומים:

כלליות דרישות - אמפר 16

16.4.200845102Toscelik profile vesac industrisכללי לשימוש מרותכים פלדה צינורות

16.4.200843030 Shunde huasheng electrical industrial
CO., LTD.

ביתי ולשימושים לשימוש ובתי תקע תקעים
עד לזרמים תקע חד–מופעיים ובתי תקעים דומים:

כלליות דרישות - אמפר 16

צפון16.4.200842706 יהודה - בע"מ פלדה רשתות ומכופפיםיהודה חתוכים מוטות בטון: לזיון פלדה

מרכביםשביט התכוף בע"מ16.4.200845188 ולנתמכים: לגרורים מסחרי, לרכב מרכבים
קבועים

טון16.4.200845189 10 אחורי מעל תת–רכבי התקן הגנה

שמשקלם16.4.200845191 ונתמכים גרורים לרכב: ונתמכים גרורים
ק"ג מ–3,500 גדול המותר הכולל

מטענים16.4.200845192 להובלת לכלי רכב צדי הגנה התקן
ולנתמכים לגרורים

גורר וגרור16.4.200845193 רכב בין צימוד התקנת התקני

מכליות16.4.200845194 מסוכנים: חומרים להובלת מכליות
לנוזלים מתלקחים

מכליות16.4.200845195 מסוכנים: חומרים להובלת מכליות
לחומרים רעילים ומשתכים

בע"מ14.5.200845344 דילאור דומים:א. ושימושים לשימוש ביתי תקע ובתי תקעים
 16 עד חד–מופעיים לזרמים ובתי תקע תקעים

- דרישות כלליות אמפר

שיתופית14.5.200843283 אגודה - פלסטיק תעשיות פלגל
בע"מ חקלאית

טמונות למערכות לחץ צנרת פלסטיק מערכות
כלליים, הקרקע, למים לשימושים ומעל בקרקע

כללי פוליאתילן: - לביוב לתיעול

התקנים. במשרדי מכון נמצא ההיתרים ניתנו שלגביהם המוצרים הדגמים של פירוט

(3 ביוני 2008) באייר התשס"ח א'
 (3-290 (חמ

טמיר דורון   
התקנים הישראלי מכון של המנהל הכללי
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בתו–תקן לסמן מצרכים מחיקת היתרים על הודעה

התשמ"ב-1982 השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים תקנות לפי

לחוק התקנים, 11(ב) לסעיף ובהתאם התשמ"ב-11982, השגחה), וסימן (תו–תקן התקנים לתקנות 14(ג) לתקנה בהתאם
האמורים וההיתרים מצרכים בתו–תקן להלן, לסמן ההיתרים, המפורטים תוקפם של בוטל כי מודיע אני התשי"ג-21953,

ההיתרים: מרשימת נמחקו

ההיתרהיצרן המצרךמספר

אגש"ח פלמ"ח צובה בטיחות19824אורן זכוכית בבניינים: לשימוש שטוחה זכוכית לוחות

בע"מ 2002 ותשתיות מבנים בטונית טרום15317א.א. מבטון ומערכות אלמנטים

בע"מ לרכב7563א.פ.ל. פליטה למערכות עממים

1,000 2290איטק מלכה שושן בע"מ עד נומינלי למתח מבודדים ומוליכים פתלים כבלים,
"טנט" וולט

בע"מ לדלת סובבת37385אינטרלוק אורכי בריח בעל ומנעול בריחים מנעול רב

(1951) ישראל צריכה מוצרי אלקטרה
בע"מ

דומים:30628 ולשימושים ביתי לשימוש חשמל מכשירי בטיחות
נחשון מפוח - כלליות דרישות

בע"מ תשתיות ערים לתחזוקה42333ב. לפיקוח, להתקנה, מדריך משחקים: מיתקני
ולתפעול

בע"מ אנטרנשיונל קות א. לבטון41165ברותקס. לבטון ולדיס: מוספים מוספים

סניטריים כלים יצרני סטודיו חרסה
- ליפסקי בע"מ

לאסלה27140 ומכסה מושב של מכלל

יהודה) אור גן, (רמת בע"מ לשימוש39408טרנסנגבה והמיועד החשמל מרשת המופעל אלקטרוני ציוד
בטיחות דרישות דומה: כללי ולשימוש ביתי

בע"מ קדימה מטראצו41709מרצפות רצפה אריחי

בע"מ שאלתיאל פלואורסצנטיות1589משה חשמל מנורות

כלליות20496 למטרות קבועות מנורות מנורות:

פלאפונים20497 לתקרה תאורה גופי מנורות:

חטיבת - בע"מ מתכת מפעלי עגם
מעלות

שמשקלם הכולל26705 ונתמכים גרורים לרכב: גרורים ונתמכים
ק"ג מ–3,500 גדול המותר

דרישות36483שילב בע"מ ביתי: מתקפלות לתינוקות לשימוש ומיטות מיטות
בטיחות

לחץ מוצרי תעשיית - מזרע משא2378תעמ"ל ומעליות נוסעים מעליות

מעלונים אנכיים7716 מעלוני נכים:

Standard electonic wire cable co ltd.39376תקעים דומים: ולשימושים ביתי לשימוש תקע ובתי תקעים
- דרישות  16 אמפר עד לזרמים חד–מופעיים תקע ובתי

כלליות

סופרגז) (ע"י Ricoh elemex corporation2283בדיאפרגמות מצוידים פחמימניים לגזים נפחיים גז מוני

התקנים. במשרדי מכון נמצא ההיתרים ניתנו שלגביהם המוצרים הדגמים של פירוט

(3 ביוני 2008) באייר התשס"ח א'
 (3-290 (חמ

טמיר דורון   
התקנים הישראלי מכון של המנהל הכללי

 __________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.
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ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
במ/3457א מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2778 עמ' התשנ"ו, ,4400 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית

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

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

חלק ,333 ,327 ,298 ח"ח ,30614 גוש חנינא, בית שכ' ירושלים,
4 מוקף  ההפקעה במס' בתשריט (מסומנת מס' בלא מחלקת דרך
דרך ח"ח ,167 ,11 ח"ח גוש 30615, כ–164 מ"ר; של בשטח בעיגול),
2 מוקף בעיגול) בשטח  במס' ההפקעה בתשריט (מסומנת מס' בלא
עפ"י  מ"ר כ–1,997  להפקעה של הכל שטח  סך מ"ר;  כ–517 של 
והמסומן חדשה ודרך קיימת דרך שייעודו - במ/3457א תכנית

המאושרת. במ/3457א בתשריט תכנית חול, אדום בצבע

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

(14 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ג
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
במ/3458א מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1269 עמ' התשנ"ח, ,4605 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית

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

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,190 ,127 ,65 ח"ח ,30610 גוש חנינא, בית שכ' ירושלים,
 1 במס' ההפקעה בתשריט (מסומנת מס' בלא דרך מחלקת חלק
כ–5,656  שטח של הכל מ"ר; סך כ–5,024 של בשטח בעיגול) מוקף
חדשה ודרך קיימת דרך שייעודו - תכנית במ/3458א מ"ר עפ"י
המאושרת. במ/3458א תכנית חול, אדום בתשריט בצבע ומסומן

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

(14 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ג
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים
__________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  479 לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1086 עמ' התשי"ח, ,603
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), -
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מיד  לקנות מתכוונת הוועדה כי הודעה בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בהתאם  בשלמות, 3,683 מ"ר של בשטח ,20 חלקה ,7015 גוש
אדום. בצבע מתוחם בו כשהשטח המופקע לתשריט

גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
וכל  תל–אביב-יפו, רבין, יצחק כיכר העיריה, נכסי ובאגף  68

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
(3-2 (חמ

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  887 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,989 עמ' התשכ"ז, ,1341
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), -
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

של  כולל שטח מתוך 16 מ"ר של בשטח ,14 ח"ח ,6902 גוש
בו בצבע  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט 448 מ"ר, בהתאם

אדום.

נכסי באגף הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו,  רבין, יצחק  כיכר העיריה,

העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
(3-2 (חמ

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן הר/1165 
בזה מוסרת ,326 עמ' התשל"ד, ,1965 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

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

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ציון; פועלי רח' ,160 ח"ח ,6558 גוש

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

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו
(3-2 (חמ

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ח/ד237ב- מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה פורסמה בדבר שהודעה התכנית), (להלן - בי/ד/352א
בזה מוסרת ,2585 עמ' התשנ"ח, ,4621 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

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

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

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

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

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(2 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ה
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן נס/מק/2/126  מס'
מוסרת ,3691 עמ' התשס"ח, ,5825 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצורכי
מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

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

.13 ח"ח ,3851 גוש ;225-223 ,25 ,24 ח"ח ,3850 גוש

הוועדה במשרדי מופקדים והתשריט התכנית העתק
בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל ציונה, בנס המקומית

הרגילות. העבודה

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח
(3-2 (חמ

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/435  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,199 עמ' התשי"ז, ,508 הפרסומים
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

מ"ר   3,588 של בשטח ,178 חלקה ,4042 גוש תקוה, פתח
לשב"צ.

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

(3 ביולי 2008) התשס"ח באב ב'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/8/1  מס' 
מוסרת ,2230 עמ' התשמ"א, ,2729 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצורכי
מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.609 ח"ח ,3929 גוש

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

(23 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח כ'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
בדבר שהודעה ג/4427, מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
,1208 עמ' התשמ"ח, ,3537 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/במ/21, ותכנית
התכניות), מוסרת  2078 (להלן - עמ' התשנ"ג, ,4096 הפרסומים
הוועדה), - (להלן נהריה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
הקרקע המתוארת  - הפקודה), הודעה כי 21943 (להלן ציבור),
הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ;5 ח"ח ,18134 גוש

המקומית הוועדה במשרדי מופקדים התכניות העתקי
בהם בשעות לעיין רשאי מעוניין וכל נהריה, ולבניה לתכנון 

הרגילות. העבודה

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
(3-2 (חמ

קדוש דוד  
ועדת המשנה יושב ראש

נהריה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
בדבר שהודעה ג/4427, מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
,1208 עמ' התשמ"ח, ,3537 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/במ/21, ותכנית

ג/7642 שהודעה  ולתכנית 2078 עמ' התשנ"ג, ,4096 הפרסומים
התשנ"ד, ,4189 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
המקומית  הוועדה  בזה מוסרת התכניות),  - (להלן  2005 עמ'
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), (להלן - נהריה ולבניה לתכנון
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), -
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

דרך. הייעוד: ;3 ח"ח ,18134 גוש

המקומית הוועדה במשרדי מופקדים התכניות העתקי
בהם בשעות לעיין רשאי מעוניין וכל נהריה, ולבניה לתכנון 

הרגילות. העבודה

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
(3-2 (חמ

קדוש דוד  
ועדת המשנה יושב ראש

נהריה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/10701 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,2840 עמ' התשס"ז, ,5666
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן נצרת ולבניה
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
 20 סעיף הוראות בשל  כי  סבורה הוועדה וכי  ציבור  לצורכי
בגין מופחתים בפיצויים או בפיצויים חייבת אינה לפקודה

קרקע. אותה

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

סבל. ייגרם בטענה כי התומכות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,31 ,4 ,2 ,1 ח"ח  בשלמות,  45 ,37 ,32 חלקות ,16582  גוש
.50-48 ,46 ,44-40 ,38 ,36-33

בעיריית הנכסים אגף במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל נצרת,

(27 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ו
(3-2 (חמ

ג'ראיסי ראמז  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 566 מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2834 עמ' התשס"א, ,4989 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן ברק בני ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,588 עמ' התשס"ב, ,5035

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ברק בני עיריית

תוספת

גוש ;252 ,251 ,172 ,171 ,161-159 ,148 ,147 ח"ח ,6105 גוש
,168 ,157 ,156 ,148 ,147 ,145 ,126 ,123 ,115 ,104 ,98 ,92 ח"ח ,6196

מוצעת. דרך הייעוד: ;367 ,366 ,169

ברק, בני מופקד במשרדי הוועדה בעיריית התשריט העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(25 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ב
(3-4 (חמ

פרנקטהל ישכר
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/ מס' ערים בניין לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
תוס' ,1946 רשמי בעיתון פורסמה אישורה בדבר שהודעה ,48
בדבר שהודעה הר/1485, מקומית מס' ותכנית מיתאר 29 עמ' ,2
 1538 עמ' התשס"א, ,4958 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
לתכנון המקומית  הוועדה בזה מצהירה התכניות),  - (להלן

19 לפקודת  בהתאם לסעיף - הוועדה), (להלן ולבניה הרצליה
כי  הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5739, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
הרצליה של עיריית והמוחלט לקניינה הגמור תהיה ,574 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

קיימת. דרך הייעוד: ;62 בשלמות חלקה ,6532 גוש

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

(5 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ד'
(3-4 (חמ

יעל גרמן
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/4427,
בזה  מצהירה התכנית), - (להלן  1208 עמ' התשמ"ח, ,3537
הוועדה), - (להלן נהריה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,72 עמ' התשמ"ט, ,3585 הפרסומים
ברשומות. זו עיריית נהריה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

- 18134 גוש

מחלקה חלק
להפקעה השטח
(בקירוב) הייעודבמ"ר

מרח'142,310 חלק   - דרך
ובלפור ויצמן

מרח'152,119 חלק   - דרך
ובלפור ויצמן

מרח'8664 חלק   - דרך
ויצמן

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

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
(3-4 (חמ

דוד קדוש
ועדת המשנה יושב ראש

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/8582 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,2294 עמ' התש"ס, ,4843
לפקודת   19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן נצרת ולבניה 
כי  הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ב, הפרסומים 5029, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
מיום נצרת עיריית הגמור והמוחלט של לקניינה תהיה ,329 עמ'

ברשומות. הודעה זו פרסום

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תוספת

.32 ,31 ח"ח ,16511 גוש

בעיריית הנכסים אגף במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל נצרת,

(15 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ד
(3-4 (חמ

ג'ראיסי ראמז
המקומית הוועדה ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/656 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,601 עמ' התשל"א, ,1684
לפקודת   19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן נצרת ולבניה 
כי  הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
עמ' התש"ן, הפרסומים 3745, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
מיום נצרת עיריית הגמור והמוחלט של לקניינה תהיה ,2022

ברשומות. הודעה זו פרסום

תוספת

.58 חלקה ,16532 גוש

בעיריית הנכסים אגף במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל נצרת,

(15 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ד
(3-4 (חמ

ג'ראיסי ראמז
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים



4647 9.9.2008 התשס"ח, באלול ט' ,5847 הפרסומים ילקוט

מק/9152א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,220.175 - מזרח מערב קואורדינטות ,3 צפת רח' נחלאות,

שומה,   30109 גוש ;631.875 - צפון דרום קואורדינטות
בשלמותה. 20 חלקה

לאזור  מיוחד מגורים אזור ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת  
תוספת ללא  מאושרים  בניין בקווי שינוי ב) ב';  מגורים 
בינוי הוראות קביעת ג) בשטח; מאושרות בניה בזכויות
הוראות קביעת ד) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

להריסה. ומחסן גדר בגין

מק/9753א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטה ,629.525 :X קואורדינטה ,16 איסלנד רח' מנחם,

בשלמותה. חלקה 6 30436 מוסדר, גוש ;216.060 :Y

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
לתוספות בינוי קביעת ב)  ב'; למגורים  מיוחד מגורים
בכל בניה לתוספת בינוי קביעת (1 זה: פירוט לפי בניה,
הקיימות בהן, הדיור יחידות הרחבת לשם קומות הבניין
קומה לתוספת בינוי קביעת (2 הבינוי; לנספח בהתאם
הקיימות הדיור יחידות הרחבת לשם הקיים הבניין מעל
בינוי קביעת (3 בינוי; לנספח בהתאם שמתחתיה, בקומה
שטח הפיכת התרת וכן המרתף, בקומת בניה לתוספות
יחידות הרחבת לשם מרתף, בקומת עיקרי לשטח שירות
ולקיים הבינוי לנספח בהתאם שמעל, בקומה קיימות דיור
;9051 תכנית לפי מאושרות בניה תוספות ביטול (4 בשטח;
הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג)

שטחים  מ"ר  2,499.659 (מתוכם  מ"ר ל–2,532.25  וקביעתם
מספר  הגדלת ה) שירות); שטחי מ"ר ו–32.60  עיקריים,
ל–5 קומות;  מרתף קומת מעל קומות מ–3 המרבי הקומות
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת  ו)
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ז)

להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת ח) בשטח;

מק/10975א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

גבעת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 ,216.170 - מזרח קואורדינטה מערב ,8 משואה, רח' קראוס
(מוסדר),   30424 גוש ;628.425 - צפון דרום קואורדינטה

בשלמותה. 28 חלקה

למגורים  מגורים 3 מיוחד שינוי מאזור התכנית: א) מטרת  
בקומת (1 זה: פירוט לפי הבניה לתוספות בינוי קביעת ב) ב;
בהן, הקיימות הדיור יחידות הרחבת לשם וב', א' כניסה,
כל יחידת דיור שטח כי מודגש בזה בהתאם לנספח הבינוי.
כאמור;  בניין לבניה, קביעת קווי ג) 120 מ"ר; על עולה לא
מ"ר  ל–6,419.36  וקביעתם  בשטח הבניה שטחי ד) הגדלת
שטחי  ו–617.81 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 5,801.55 (מתוכם
תוספות הבניה, להקמת ביצוע שלבי קביעת ה) שירות); 
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ו) כאמור;
בניה חריגות  בגין הוראות קביעת ז) בשטח; בניה היתרי 

להריסה.

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

ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/4622ג". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
,218.950Y קואורדינטות האוניברסיטה העברית, רם, גבעת

מס'  16 בשלמותן, ,15 חלקות ארעי, ,30540 גוש ;631.700X
.8 ,3 המגרשים מס' ;30335 ישן גוש

פירוט  לפי הקרקע ייעודי  במערך שינוי א)  התכנית: מטרת  
התרת משטח לבניין ציבורי, למבנים ומוסדות ציבור; ב) זה:
מק/4622ב, תכנית לפי 8 למגרש 3 ממגרש בניה שטחי העברת
המאושרים המרביים  הבניה שטחי  כל סך את לשנות  בלי
בבניינים בניה לתוספת בינוי קביעת ג) יחד; אלו במגרשים
הבינוי; לנספח בהתאם השחיה ובריכת מדע שוחר נוער של
ביצוע שלבי קביעת ה) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ד)
בינוי הוראות קביעת ו)  כאמור; הבניה,  תוספות להקמת

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2519 עמ' התשס"ח, ,5789

מק/4938א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

רמות  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,17 ,15 ,13 ,11 ,9 יצחק מרסקן רח' שבתאי, חזקיהו פולין, רח'
גוש פיסיקלי 2; אל באד), 13 (ראס פיסקלי - גוש איכסא בית
 218.600Y ל–636.600, קואורדינטות 636.425X קואורדינטות

ל–218.850

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
זכויות  העברת התרת ב)  ד';  למגורים מיוחד  2 מגורים
כל  בסך שינוי 2 לתא שטח 1 ללא מתא שטח בניה ויח"ד
בשטחים המאושרות הדיור יחידות ובמספר הבניה זכויות
ד) כאמור; השטח, בתאי לבניה, בניין קווי קביעת ג) אלה;
קביעת ה) כאמור; הבניה,  להקמת ביצוע  שלבי קביעת
ו) בשטח; בניה למתן היתר וקביעת תנאים בינוי הוראות
זיקת הנאה עם השטחים מיקום שינוי בגין קביעת הוראות

לציבור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1707 עמ' התשס"ח, ,5771

לתכניות שינוי  מק/8498", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (3)
2302א. ,8/02

צור  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ל–222.775-222.751, אורך קואורינטות באחר,

ל–626.975-626.900 רוחב

וקביעת קווי  מאושרים בניין קווי שינוי א) מטרת התכנית:  
קביעת ב) מאושרות; בניה בזכויות שינוי ללא חדשים בניין
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בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 
להריסה. מדרגות בגין הוראות קביעת ג)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.742 עמ' התשס"ה, ,5348

מק/11546". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

צור  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
באהר.

 5 מגורים  מאזור הקרקע  ייעוד שינוי א) התכנית:  מטרת  
מאושרים בניין בקווי שינוי ב) א'; מגורים לאזור מיוחד
2302א; בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי  ללא
כאמור; בניה, תוספות  להקמת ביצוע שלבי  קביעת  ג)
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ד)

זיקת הנאה. בגין הוראות קביעת בשטח; ה)

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

מק/11845א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (5)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,216.600 - מזרח מערב קואורדינטות ,28 רח' פלורנטין יובל,
 63 חלקה ,30414 גוש ;629.700 - צפון דרום קואורדינטות

בשלמותה.

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
לתוספות בינוי קביעת ב) ב; מגורים לאזור מיוחד מגורים
בקומות בניה לתוספות בינוי קביעת זה: פירוט לפי בניה
בהתאם בה, הקיימת הדיור יחידת הרחבת לשם קרקע,
כי בזה מודגש בשטח, לקיים ובהתאם בינוי לנספח
קביעת  ג) מ"ר;  120 על עולה  לא הדיור יחידת שטח 
בשטח הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין קווי
עיקריים;  שטחים מ"ר  810 מתוכם  מ"ר ל–810   וקביעת
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ה)
בניה היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ו)

להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת ז) בשטח;

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1824 עמ' התשס"ח, ,5774

מק/12406". מס' מיתאר מקומית "תכנית (6)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,216.075Y - מזרח מערב קואורדינטות ,4 מקסיקו רח' יובל,
30436 (מוסדר),  גוש ;629.575X - צפון דרום קואורדינטות

בשלמותה. 4 חלקה

מגורים  ייעודי הקרקע מאזור התכנית: שינוי במערך מטרת  
פירוט  לפי לתוספות בניה בינוי ב) קביעת ב'; 1 למגורים
שמתחת, בקומה יח"ד הרחבת  לשם  קומה הוספת זה:
לתוספת בינוי קביעת ,(1 מס' (נספח בינוי לנספח בהתאם
לנספח בהתאם יח"ד הרחבת לשם הבניין קומות בכל בניה
ד) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג) ;(1 מס' (נספח בינוי
(מתוכם  ל–2,463 מ"ר בשטח וקביעתם שטחי הבניה הגדלת
ה)  שירות); שטחי מ"ר ו–266  עיקריים שטחים  מ"ר 2,197
ביצוע שלבי קביעת ו) ל–4; מ–3 קומות מספר הגדלת
בינוי הוראות קביעת ז)  כאמור; הבניה,  תוספות להקמת
הוראות קביעת ח) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

להריסה. ומדרגות גדר בגין

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1825 עמ' התשס"ח, ,5774

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה הראל ולבניה
הל/מק/440", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים
לתכניות כפופה מי/468, מי/250, הל/מח/213, לתכניות שינוי

מי/468. מי/250, הל/מח/213,

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
4 בשלמותה,  חלקה ,30317 - גוש א ציון מעוז מוצא הקטנה,

.8 ,6 ,3 ח"ח

ההנאה וזיקות המגרשים שטחי התאמת התכנית: מטרת
הבעלים. וחלוקה בהסכמת איחוד על ידי בפועל, למצב

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' מבשרת, ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .02-5333125
ירושלים, ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה

.02-6290222 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
בלק יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
הראל ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי מס' קא/מק/150", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה אונו

קא/מק/141. קא/מק/91(282ב), מיתאר לתכניות

שער דלק תחנת אונו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.432 ח"ח ,439 ,437 חלקות ,6490 גוש - הקריה

א' מדרגה תדלוק לתחנת שימוש הוספת התכנית: מטרת
תדלוק, לתחנת שימוש הוספת א) ידי: על ,4 שינוי תמ"א18, לפי
שטחי הוספת ללא שונים, ושירותים למשרדים במגרש א' דרג
קביעת ב) התקפה; לפי הוראות התכנית המותרים אלה על בניה

לגבול  ועד התדלוק משאבות מאיי מ' מ–72 של לא פחות מרחק
לפי  ציבורי למבנה המיועד תממ/282/2  בתכנית 449 מגרש
בניה; הוראות קביעת ג) ;4 מס' תיקון ,18 לתמא 15.1(ד)  סעיף

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

.03-5311245 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב אונו, רח' ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני ולבניה
בב/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
ולתכנית בב/105/א, בב/105/ב, מיתאר לתכניות שינוי ,"3072

בב/50.

רח' כהנמן ברק, בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,263 ,262 ,129 ,46 חלקות ,6190 גוש - גניס  מתחם  ,108-104

.126 ,44 ,43 ח"ח

הבעלים בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
ייעוד; כל של השטח  כל בסך שינוי ללא מהתכנית,   בחלק
6% (שיפור  הקלה: של בדרך לבקש שניתן בניה זכויות תוספת ב)
נוספות);  קומות  2 (בגין   5% מעליות),   2 (בגין   10%  תנאים),
מותרות;  ל–4 קומות מעבר מפולשת וקומה קומות 3 תוספת ג)
הקרקע ל–75%; קומת תכסית שינוי ה) הבניין; בקווי ד) שינויים
בסך שינוי בתכנית ללא המותרים הבניה חלוקת שטחי שינוי ו)

המותר. השטח כל

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע את עצמו הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  מיום פרסומה של 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה לתכנון המקומית

.03-5776579 ברק, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
פרנקנטהל ישכר  

המקומית הוועדה ראש יושב
ברק לתכנון ולבניה בני

חולון מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ח-מק/60א", מס' מפורטת מיתאר "תכנית מופקדת חולון ולבניה
ח/300, ח-1/300 ח/4/1ד, ח-15/1, ח-1, מיתאר לתכניות שינוי
לתכניות  כפיפות ח/מק/60, ח-1/300/א(1), ח-3/300/ב(2), /א,
תמא- תמא-34, תמא-2/4, ח/1/300/א/2, ח-מק/95, ח-23/1,

34/ב/4.

רח' בגין, מנחם שד' ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,6870 - גוש אילון קרית אלעזר, דוד רח' פנחס אילון,
,140 ,139 ,135 ,132 ,130 ,129 ,116-85 ,72-68 ,66-34 ,23-8 

.127 ,121 ח"ח

צמודת הבניה במגרשי  בינוי שיפור התכנית:  מטרת
ובשטחי יח"ד במספר שינוי ללא דרום, גולדה במתחם הקרקע
קביעת א) ידי: על התקפות,  התכניות  לפי  המותרים הבניה
של מחדש וחלוקה איחוד ב) קרקע;  צמודת לבניה מגרשים
98א, 85א-93א, 72א, 63א, 53א, 52א, 21א, 15א-17א,  מגרשים
לשנות בלי הבעלים, הסכמת ללא ,211-201 100א-108א,
ד) להותיר בניין; קווי  שינוי ג) ייעוד; בכל  השטח הכולל את
הבניה  ה) המקורית; הגאומטרית בצורתן ו–18  17 חלקות את
תהיה דו–משפחתית, ומבנים אזור מגורים א במגרשים בייעוד

הבינוי. בתכנית כמפורט בודדים

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
חולון, ,9 קומה ,58 ויצמן רח'  העיריה, בניין חולון,  ולבניה 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-5027485 טל'
,125 בגין מנחם רח' אביב,  תל מחוז ולבניה לתכנון   המחוזית

.03-7632588 טל' ,67012 אביב תל

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

מסתמכת. היא שעליהן
מוטי ששון  

המקומית הוועדה ראש יושב
חולון ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רג/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכניות כפיפות רג/340/ג, רג/340, לתכניות שינוי מק/1419",
רג/מק/ רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, רג/340/ג/2, רג/340/ג/15,

רג/מק/340/ג/19. רג/מק/340/ג/17, 340/ג/12,

 - 30 רוזן רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ממזרח רוזן, - רח' התכנית: מצפון גבולות ;556 חלקה ,6143 גוש
ממערב ,6143 גוש ,561 חלקה מדרום - ,6143 גוש ,557 חלקה -

.6143 גוש ,555 חלקה -

מ'  מ–4  רוזן רח' לכיוון קדמי  בניין קו שינוי  התכנית: מטרת
מ'. ל–2.60

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2522 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5789, 14.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03-6753394 טל' גן, רמת ,26 רח' המעגל גן, רמת לתכנון ולבניה
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון
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השרון רמת מקומי תכנון מרחב

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

רש/210/א. לתכנית שינוי ,"1043

רח' השרון, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 178/2 מגרש  בשלמותה;  178 חלקה ,6417 גוש  -  26 סוקולוב

בשלמותו.

עמודים  על 4 קומות בן מגורים א) הקמת מבנה התכנית: מטרת
העמודים  בקומת ב) הגג; על חדרים בתוספת 11 יח"ד של ובהיקף
גז, אשפה, חדרי (כגון: שירות ושטחי לובי מחסנים, חניות, יאפשרו
סוקולוב לרח' כדלקמן: בניין שינוי קו ומכונות). טכניים מיתקנים
שינוי  ל–4 מ', מ' מ–6 מזרח) (מצד אחורי בניין לקו בניין 0, לקו מ–5 מ'
דיור  יחידות הוספת ל–3 מ', מ' בצד צפון ודרום מ–4 קו בניין צדדי -
ההקלות  לקבלת אפשרות מתן 11 יח"ד, בסך הכל למצב הקיים,
 5% א) כדלקמן: הכולל, העיקרי מהשטח כחלק ולהכלילן המותרות
ג) 2.5% הקלה  דיור; שיפור בגין 6% הקלה ב) מעלית; בגין הקלה
וגובה בניין  לקווי ומחייב מנחה בינוי קביעת חלקיות. בקומות 
כדי  1.5 מ' ברוחב רכב לכלי ולמעבר לציבור הנאה זיקת הבניין,

הקיבוץ. מסמטת סוקולוב לרח' ויציאה כניסה לאפשר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק ההתנגדות יומצא .03-5401434 טל' השרון, רמת ולבניה
דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית למשרדי

.03-7632603 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון רמת ולבניה
רש/מק/1051", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז

.647/1 לתכנית שינוי

רח' השרון, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מגרשים  760 בשלמותן; ,759 חלקות ,6415 גוש - לודג' קהילת

רש/1/647. מתכנית בשלמותם 1005B ,1005A

;1005B ,1005A מגרשים שני איחוד א) התכנית: מטרת
מאוחד מגרש על אחד בינוי, הקמת מבנה לשינוי הוראות ב)
קביעת שינוי ג) נפרדים;  מגרשים שני מבנים על שני במקום

המאוחד. למגרש בניין קווי

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

לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק ההתנגדות יומצא .03-5401434 טל' השרון, רמת ולבניה
דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית למשרדי

.03-7632603 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם

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

מסתמכת. היא שעליהן
רוכברגר יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חיפה ולבניה
קהילת כנסת בית חפ/מק/1811ו", מס' "תכנית מופקדת חיפה

חפ/1811. לתכנית שינוי ויזניץ,

ויזניץ, שכ' חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.91 ח"ח ,78 ,72 חלקות ,11188 גוש - הברוך מקור רח'

מבנה והקמת קיים ממבנה חלק  הריסת התכנית: מטרת
בית  הקמת ברוך לצורך מקור 72 בגוש 11188 ברח' בחלקה חדש,
בניין; בקו שינוי א) ידי: על ויזניץ, קהילת את שישרת כנסת
קביעת ג) קומה; תוספת לאפשר כדי הבניין גובה קביעת ב)

ארכיטקטוני. ועיצוב פיתוח הוראות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
בתכנית במשרדי ניתן לעיין הפרסומים בעיתונים. המאוחרת בין
למשלוח המען  חיפה.  ,3 ביאליק רח' עיר, לתכנון המחלקה
שוקרי חסן רח' ,4811 ת"ד המקומית, הוועדה בדואר התנגדויות
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .31047 חיפה ,14
,15 פלי"ם רח'  חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה 

.04-8633448 טל' ,31048 חיפה

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

מסתמכת. היא שעליהן
יהב יונה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
חיפה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי חדרה

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חדרה ולבניה
שינוי חד/מק/763מג", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה

חד/763. לתכנית

- הגליל רח' חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותם. 299-262 חלקות ,10570 גוש
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קיימות; למדרגות מזרחי בניין קו קביעת א) התכנית: מטרת
לתחום החורגים בטון ומשטח גדר להריסת הוראות קביעת ב)

.262 חלקה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-8616205 טל' חיפה, ,15 רח' פלי"ם חיפה, ולבניה מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
אביטן חיים  

המקומית הוועדה ראש יושב
חדרה ולבניה לתכנון

זבולון מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי זבולון ולבניה
בין שטחים  החלפת  זב/מק/6/ז",  מס' "תכנית מופקדת חיפה
הבניה, שינוי בהוראות שינוי ללא סימטרי באופן ייעודי קרקע

יגור. קיבוץ של המיתאר תכנית זב/6/ד, לתכנית

גוש - יגור  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,11384 גוש ;5 ח"ח גוש 11358, 27 בשלמותן; ,26 חלקות ,11357

.8 ח"ח

הקרקע ייעודי שינוי סימטרי בתפרוסת א) התכנית: מטרת
וללא סימטרי באופן ומיתקנים הנדסיים משק מבני תעשיה, -
ב) שינוי זב/6/ד; תכנית להוראות בכפוף הבניה באחוזי שינוי
בסך השטח שינוי ללא התעשיה בשטח הבניה חלוקת שטחי

לבניה. המותר הכולל

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית למשרדי הוועדה בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' זבולון, ,30030 המכבי כפר  דואר זבולון, ולבניה  לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8478105
חיפה ,15 פלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית

.04-8633447 טל' ,33095

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

מסתמכת. היא שעליהן
ישורון דב  

המקומית הוועדה ראש יושב
זבולון ולבניה לתכנון

קריות מקומי תכנון מרחב

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

16/ד. 16/א, ,130 שינוי לתכניות ק/מק/435",

- מוצקין קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותה. 58 חלקה ,11570 גוש

מ–6 יח"ד  למגורים מספר יח"ד א) הגדלת התכנית: מטרת
עיקריות;  למטרות השטחים  כל סך הגדלת  ללא יח"ד,  ל–8 
קומה  הוספת ג) מ'; ל–4.05  מ' מ–5 קדמי  בניין קו שינוי ב) 
בעת  כהקלה אושרה הנוספת הקומה ל–5 קומות, קומות מ–3
כהקלה אושרה (7 (יחידה מס' אחת דיור יחידת הקמת הבניין.
הקמת בעת אושר הקדמי הבניין קו שינוי הבניין. הקמת בעת

הבניין.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3466 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 21.4.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' מוצקין, קרית ,4 הגדוד העברי רח' קריות, לתכנון ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-8715291
מעוניין וכל ,04-8616222 טל' חיפה, ,15 פלי"ם רח' חיפה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

סיסו שמואל  
המקומית הוועדה ראש יושב

קריות ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
"תכנית מס' הר/מק/5/600/א/10", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/במ/5/600/א. לתכנית שינוי

רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.985 ,980 חלקות גוש 6455, - 47 ישורון

דיור,  3 יחידות בסך הכל יותרו בחלקה א) מטרת התכנית:
יהיו  הדיור יחידות בודד. בית ואחד דו–משפחתי במבנה  2
+ עליית  המרתף קומת 2 קומות מעל של בגובה קרקע צמודות
בשצ"פ לרכב מעבר זיקת הגדרת ב) הר/1002; הוראות לפי גג

הבינוי  בנספח ג' בלבד כמופיע דיור יחידת 985 בעבור בחלקה
ובתכניות בתשריט  כמסומן  יהיו הבניין  קווי  ג) ;980 בחלקה

הבינוי.

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,45265 קומה ב', הוד השרון ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7759666 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

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

מסתמכת. היא שעליהן

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

טייבה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי טב/מק/3387", מס'  "תכנית מופקדת אלטייבה ולבניה 

טב/15/1111. לתכנית

,8030 גוש - טייבה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
מ"ר. 500 התכנית: שטח ;14/7 חלקה/מגרש:

מ';  ל–3  מ' מ–5 אחורי בניין קווי הקטנת א) התכנית:  מטרת
בניה. הוראות קביעת ב)

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

.08-75133019 טל' ,40400 אלטייבה ,1 ת"ד ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
יוסף ברון  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה אלטייבה

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

כס/מק/15/1/נה". מס' מפורטת "תכנית (1)

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

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

מרתף. גובה הוראות לגבי קביעת ט)

כס/מק/15/1/נו". מס' מפורטת "תכנית (2)

חגי 7  רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 36 חלקה ,8191 גוש -

שינוי א) ידי: על קיים, הכשרת בית מגורים התכנית: מטרת
שינוי  ב) מ'; ל–6  מ' מ–9 מזרחית ביח"ד אחורי בניין קווי

הוראות קביעת ג) ל–50%; מ–35% מזרחית ביח"ד תכסית
לחניה שטח ממרתף ניוד לאפשר ד) בניה ופיתוח; וזכויות

שניה.

כס/מק/23/1/טז". מס' מפורטת "תכנית (3)

כנפי  רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 299 חלקה גוש 7620, - 6 נשרים

שינוי  א) ידי: על בית מגורים קיים, הכשרת התכנית: מטרת  
שינוי  ב) ל–0 מ'; מ' מ–3.5 מערבית ביח"ד אחורי בניין קווי
המסומן בתשריט; לפי מערבית ביח"ד מערבי בניין צד קו
ה) הרחבת דרך; ד) ופיתוח; בניה זכויות קביעת הוראות, ג)

הרחבת  ו) הקיימת; לתוספת ל–3 מ' קדמי בניין קו שינוי
נשרים. כנפי רח'

כס/מק/504". מס' מפורטת "תכנית (4)

גבעתי  רח' כפר סבא, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 125 חלקה גוש 6429, - 1

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

העזר. ולמבנה לבריכה בניין קווי בדבר הוראות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
חמו בן יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב
סבא לתכנון ולבניה כפר

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

רצ/8/168. רצ/3/8/168, לתכניות שינוי רצ/מק/1/3/8/168",

 2 ספיר רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 61 חלקה ,5033 גוש -

ולמחסן. לסככה בניין קווי קביעת התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1947 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5726, 27.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9547577
,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל

לקהל. פתוחים
מאיר ניצן  

המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון
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רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה
שינוי רח/מק/5/11", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז
רח/מק/ רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות רח/במ/11,  לתכנית 

רח/תמא/38. רח/תמא/2/4, 2000/ב/3,

פרדס שכ' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 114-112 חלקות ,5714 גוש ;23 ,21 ,19 הצופים רח' הר גאליה,

במ/11. מתכנית בשלמותם 205 ,204 ,203 מגרשים בשלמותן;

ייבנו  בו יצירת מגרש אחד 3 חלקות, איחוד א) התכנית:  מטרת
כך  ב) תוספת יח"ד, + הפקעה לדרך; 2 מבנים במקום 3 מגרשים
במקום 108 יח"ד;  המגרשים בשלושת 124 יח"ד הכל בסך שיהיו
קומת  מעל 19 קומות לבנות יהיה כך שניתן קומות תוספת ג)
המרת  ד) ומסחרי; עמודים קומת מעל 10 קומות עמודים במקום
שטחי  הכל למגורים, כך שסך 400 מ"ר כל בסך המסחר שטחי
2 בניינים  בניית  ו) בינוי; שינוי ה) 12,280 מ"ר; יהיו המגורים
מרפסות  ז) יהיו 62 יח"ד; בניין בכל עמודים, על 19 קומות בני
+ 10 מ"ר  למרפסת 12 מ"ר של בשטח עמודים גבי על מקורות
לכל המותרות קביעת התכליות מקורה; ח) לא למרפסת שטח

ייעוד קרקע.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
העתק .08-9788444 טל' רחובות, ,2 בילו רח' רחובות, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
מלול רחמים  

                יושב ראש ועדת המשנה המקומית
רחובות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

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

לה/מק/2/14/16". מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

,5933 גוש - רמלה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
עוזי  רח'  - מצפון התכנית: גבולות בשלמותן;   84 ,78 חלקות

.77 ,66 - חלקות חזה, ממערב עופרה - רח' חיטמן, מדרום

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

.08-9771564 טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח' רמלה, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
יואל לביא  

המקומית הוועדה ראש יושב
רמלה ולבניה לתכנון

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

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

מד/מק/1/16".

הר רח' מכבים, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.4 חלקה גוש 5325, - 953 ארגמן

מ'. ל–3 מ' מ–5 קדמי בניין קו הקטנת התכנית: מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת ההודעה של מיום פרסומה חודשיים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין

.08-9726058/115 טל' מודיעין, ,1 ת"ד מודיעין, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
ספקטור משה  

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה מודיעין

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק/30/470", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/מק/19/470. שד/1/470, משמ/103(שד), לתכניות שינוי

חלקות ,4261 גוש עינת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,807 ,512 ,371-368 ,362-359 ,221-219 ח"ח 26, 367-363 בשלמותן,

.11 ,5 ,3 ,1 ח"ח ,4779 גוש ;826 ,821

הספר בית לאזור כניסה צומת הסדרת התכנית: מטרת
קביעת ב)  מאושר;  בתוואי דרך  הרחבת  א) ידי: על  בעינת, 

התכנית. בשטח הוראות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה



9.9.2008 התשס"ח, באלול ט' ,5847 הפרסומים ילקוט 4654

לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

דלג'ו מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון דרום ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שד/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
שד/15/101/ד. שד/מק/2/15/101, לתכניות שינוי מק/6/15/101",

,8901 גוש יצחק - צור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.14 ,12 ח"ח

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
לבניה המותר  השטח כל סך את לשנות בלי אחת, בתכנית 
ייעוד בכל  לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית 
באזור בניינים גובה שינוי ב) מ–50%; ביותר יגדל  לא  קרקע,
 + קומות ל–2  אחת מקומה  ותעסוקה  מסחר מיוחד  מגורים 
זכויות העברת ג) שירות;  לשטח עיקרי משטח  והעברה טכני
3007 למגרש מסחרי 5002; מגורים ממגרש מנוצלות בלתי  בניה

שמשמש  3.80 מ' של ברוחב מרבי לציבור הנאה שמירת זיקת ד)
קביעת ה) 7000א; מגרש אל 7000ב ממגרש לציבור מעבר

אדריכלי. עיצוב הנחיות ז) בינוי; הנחיות ו) בינוי; הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2146 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 18.1.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אילן שוהם  
הוועדה ראש יושב סגן  

       המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

זמ/1/66/598. לתכנית שינוי ,"5/66/598

רביבים רח' יבנה, גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.311 חלקה ,557 גוש -

בתכנית; הקבוע בניין בקו שינוי א) התכנית:  מטרת
רח'  לכיוון מ'  5 במקום  מ' ל–3.80  קדמי  בניין קו הקטנת ב) 
שינוי בלא נשארים הבניה והוראות הבניה זכויות שאר רביבים.
לנספחיה. זמ/108/598 זמ/800, זמ/1/66/598, לתכניות בהתאם

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

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
תצהיר בצירוף ההתנגדות את  בעיתונים.  הפרסומים בין
ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המקומית לשלוח יש מעו"ד,
קובץ לשלוח או עקרון, קרית ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בניין זמורה,
העתק את ימציא  המתנגד  .miki@zmora.org.il לכתובת:
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
טל אדם  

המרחבית הוועדה ראש יושב
זמורה ולבניה לתכנון

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

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

חש/5/28. לתכנית שינוי חש/מק/13/28", מס'

,7696 גוש חרוצים - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
מ"ר. 431 התכנית: שטח ;1 ח"ח

מ–5 מ'  ההדס קדמי לרח' בניין קו התכנית: הקטנת מטרת
מ'. ל–3

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5776

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

בז'רנו אהרון  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון לב ולבניה
שינוי צש/מק/20/21-1", מס' "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

צש/14/21-1. לתכנית

- דרור בני מושב ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.11 ח"ח ,7797 גוש

הבעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
כל סך את לשנות המותרים בלי שטחי הבניה חלוקת שינוי ב)
מגורים לייעוד שטחים חילופי ג) לבניה; המותר הכולל השטח

שפ"פ. שטח קיימים ובין מגרשים 2 בין

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
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טל' ,40600 מונד תל דרור, בני צומת השרון,  לב ולבניה לתכנון
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .09-7962205

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

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

צש/6/76. משמ/131, לתכניות שינוי צש/מק/29/22-4",

- נורדיה מושב ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.3 ח"ח ,8220 גוש ;7 ,2 ח"ח ,8218 גוש

הבעלים; בהסכמת וחלוקה  איחוד א)  התכנית:  מטרת
צש/6/76  מפורטת תכנית לפי מאושר בתוואי דרך הרחבת ב)
קביעת ד) כהקלה; בניה שטחי הגדלת ג) ולפי משמ/131(צש);

בניה. הוראות

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ה. ,5417

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,40600 מונד תל דרור, בני צומת השרון,  לב ולבניה לתכנון
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ,09-7962205
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' ,91 הרצל שד' המרכז,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

ריטוב עמיר  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון לב ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

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

עח/98. עח/200, עח/138, לתכניות שינוי עח/מק/1/10/138",

,8302 גוש עם - הדר בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,8303 גוש ;75 ח"ח 58, 65 בשלמותה, חלקה

בעלי מגרשים בהסכמת וחלוקת איחוד התכנית: א) מטרת
לאזור קיימת מדרך הקרקע ייעוד שינוי (1 ידי: על הקרקע,
חקלאי מאזור הקרקע ייעוד שינוי (2 מושב; - מיוחד חקלאי
למבנים נקודתיים  בניין קווי שינוי  ב) לדרך; מושב  - מיוחד
קיים מגורים לבית קדמי בניין קו שינוי (1 כדלהלן:  קיימים
למחסן דרומי צדדי בניין קו שינוי - 4.85 מ'; 2) ל–3.85 מ' מ' מ–5
צפוני קדמי בניין קו שינוי (3 מ';   3  - מ' ל–2.15  מ' מ–3 קיים

מ'. 3.95 - ל–3.75 מ' מ' מ–5 קיימת חקלאית לסככה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.7.3.2008

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-8981661 טל' רופין, ליד מדרשת עמק חפר, ולבניה לתכנון
קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

מעוניין וכל ,08-9788466 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אידן רן  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

חפר לתכנון ולבניה עמק

שורקות מקומי תכנון מרחב

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

בר12/40. לתכנית כפיפות בר/40, לתכנית שינוי בר/מק/18/40",

,4710 גוש - קדרון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 10 חלקה

לחצר בנחלה חקלאי אזור גבול שינוי א) התכנית: מטרת
ייעודי הקרקע, איחוד בכל שטחים שינוי מגורים בנחלה, ללא
צדדי בניין קו  הקטנת ב) הקרקע; ייעודי בכל מחדש  וחלוקה

למבנה קיים.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2149 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 13.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,08-9412991
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  הצ/מק/426/1-1", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/145, הצ/6/122ג, הצ/6/122ב, הצ/6/122, הצ/122,

הצ/149. הצ/200/1-1, הצ/100/1-1א,

מעלה  רח' יהודה, אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- Y קואורדינטה ,189.420 - X קואורדינטה ,11  הרתמים

מ"ר. 1,767 התכנית: שטח ;44 חלקה ,8015 גוש ;686.420

המגרש  בין מחדש, וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת  
ללא ,44 חלקה בתחום החקלאי המגרש ובין א' למגורים
ב) הקרקע. בהסכמת בעלי מגרש, של כל השטחים שינוי
מותרת בו מגורים, מגרש של  המינימלי השטח הקטנת

ג)  מ"ר. ל–655  מ"ר מ–750 פרטית שחיה בריכת הקמת
לבריכת שחיה. בניין קביעת קווי

לתכניות שינוי  הצ/מק/234/1-5", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/50/1-5, הצ/200/1-5, הצ/0/1-5, הצ/100/1-5א,

הצ/1-5/א, הצ/5/7.

הדקל  רח' מונד, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,950/683 ,900/683Y  - מזרח מערב קואורדינטה  ,22
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,7789 גוש ;425/192 ,300/192 X - צפון דרום קואורדינטה
דונם. 1.063 התכנית: שטח ;57 חלקה

שתי יח"ד  להקמת תכנונית מסגרת יצירת מטרת התכנית:  
הדיור יחידות  מספר  הגדלת א)  ידי: על במגרש,  נוספות 
ללא  ל–4 יח"ד יח"ד מ–2 התכנית בשטח לבניה המותרות
בהוראות שינוי  ב) העיקריים; השטחים כל סך  הגדלת
והגדלת בניין, עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל בדבר
ל–2 יח"ד  מ"ר ל–500 יח"ד בעבור 2 מ–700 מ"ר הצפיפות
חלקה בשטח 1,063  4 יח"ד על ובסך הכל בבית דו–משפחתי,
שהופקדה  לתכנית הבניה 6% בשטחי של תוספת ג) מ"ר;
ל–3  מ' מ–6 אחורי בקו בניין שינוי ד) ;1989 אוגוסט לפני
עיצוב או  בינוי בדבר תכנית לפי הוראות קביעת ה)  מ';

בניה. והוראות זכויות קביעת ו) אדריכלי;

לתכניות שינוי  הצ/מק/228/1-5", מס' מפורטת "תכנית (3)
הצ/9/1-5, הצ/7/5, הצ/6/5, הצ/22/1-5,  הצ/1/5,

הצ/0/1-5. הצ/100/1-5א,

מצדה  רח' תל מונד, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
,684/650 ,684/600 Y - מזרח מערב קואורדינטה ,31
,7799 גוש ;175/192 ,050/192 X - צפון דרום קואורדינטה

מ"ר. 0.944 התכנית: שטח ;90 חלקה

יחידת דיור  להקמת מסגרת תכנונית יצירת מטרת התכנית:  
מספר יחידות הדיור א) הגדלת ידי: שלישית במגרש, על
ללא  ל–3 יח"ד יח"ד מ–2 התכנית בשטח לבניה המותרות
בהוראות שינוי  ב) העיקריים; השטחים כל סך  הגדלת
קביעת בניין; ג) עליו להקים שמותר מגרש גודל שטח בדבר
ד) שינוי למגרשים; נגישות והסדרי ופיתוח הוראות בינוי
אחורי  בניין וקו ל–2.70 מ', מ' מ–0.00 ו/או 3 צדי בניין בקו
דרך  מצדה  מרח' מעבר זיקת תירשם ה) מ';  ל–5  מ' מ–6

למגרש. ג' ב' ולמבנה למבנה א' מבנה

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המרחבית בעיתונים, למשרדי הוועדה הפרסומים בין
נתניה, פולג,  התעשיה אזור  1ג, הצורן רח' שרונים, ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-8636012 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
הצ/0/1-4א, הצ/130, לתכניות שינוי  הצ/מק/284/1-4",

הצ/76/1-4א. הצ/76/1-4, הצ/3/1-0ב, הצ/3/1-0,

רח' קדימה-צורן, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 2.835 התכנית: שטח ;10 ח"ח ,8035 גוש הגלבוע -

בקווי ושינוי בקו בניין, שינוי התכנית: א) הוראות עיקרי
בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי ב) שחיה; לבריכות בניה
בריכות בדבר הוראות  שינוי וכן אדריכליים ועיצוב  בינוי

הכל 3 יח"ד  לסך מ–1 יח"ד יחידות הדיור מספר ג) הגדלת שחיה;
עיקריות; למטרות השטחים כל סך הגדלת ללא ,2769  במגרש
מקור ממגרשי נוצלו שלא עיקריים שטחים של זכויות ניוד  ד)

בתכסית  שינוי  ה)  הזכויות; לטבלת  ובהתאם   2 למגרש   3 ,1
מ"ר. ל–270 מ"ר מ–150 2769 במגרש המבנה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4600 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5564, 16.7.2008 ובילקוט

המרחבית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
פולג, התעשיה אזור 1ג, הצורן רח' שרונים, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8636012 טל' נתניה,
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יואל מוזס  
המרחבית הוועדה ראש יושב  

שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/12533. 25/08", שינוי

,10296 גוש שפרעם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותם. 1014 ,1013 ,1012 מגרשים ;14 ח"ח

.1014-1012 למגרשים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
הפקדתה בדבר מתוקנת והודעה מפורטת תכנית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה על בזה נמסרת
 5.5.2008 ביום בעיתונים שפורסמה מפורטת מס' גא/מק/66/07,
בהתאם וכי ,3272 עמ' התשס"ח, ,5813 הפרסומים ובילקוט
מופקדת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
אלונים גבעות ולבניה  לתכנון המקומית הוועדה  במשרדי
ג/15653, לתכנית  שינוי גא/מק/66/07",  מס'  מפורטת "תכנית 

ג/14582. לתכנית כפיפות
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,10297 גוש שפרעם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 27/11/1 מגרש ;27 ח"ח

בהסכמה. וחלוקה איחוד התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

טביקמן רומן  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/14076. חא/מק/23/2007", שינוי

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

הסדרת ב) מינימלי; מגרש גודל הסדרת א) התכנית: מטרת
 A-S במתחם שבוטלו 3 יח"ד העברת - הדיור יחידות מספר
למתחם  תב/1/2005 - מס' בינוי תכנית לפי (073 ,072 ,071 (מס'
המאושרות יח"ד הכל סך שינוי  ללא שנשארו כך ,A-3

ליישוב.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3072 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5805, 14.3.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-9879610 טל' ,25206 מערבי גליל  ד"נ אשר,  חבל ולבניה 
דרך קריית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה
וכל מעוניין רשאי ,04-6508564 טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,
פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

שביט יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יזרעאלים
לתכניות שינוי  מק/יז/06/5312", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת 

משצ17. ג/5312,

,17180 גוש נהלל - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.39 ,35-28 ,22 ח"ח ,17182 גוש ;12 ח"ח

משקי לאזור המיועד שטח הרחבת א) התכנית: מטרת
שטחים; החלפת  ידי  על קיימת לולים חוות הגדלת   לצורך 

בינוי. בהוראות שינוי ג) מחדש; וחלוקה איחוד ב)

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

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  מק/יז/04/211", מס' מפורטת "תכנית (1) 
משצ18. גבמ211,

גוש 10600, - יעקב ומקומם: שדה הכלולים בתכנית השטחים  
.76 ,75 ,1 ח"ח ,11403 גוש ;16 ח"ח

תדלוק  תחנת להקמת הוראות קביעת א) התכנית: מטרת  
איחוד ב) ;4 תיקון תמא18, לפי ב'  מדרגה דרך ושירותי 
וללא הבעלים הסכמת מגרשים, ללא של מחדש וחלוקה
בקווי ג) שינוי ייעוד; כל של הכולל כל השטח בסך שינוי

ציבור. למבני בשטח וצדי קדמי בניין

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

לתכנית שינוי מק/יז/02/12140", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12140.

גוש 11485, - היוגב מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 29 חלקה

בינוי במשק  ובהוראות בניין בקווי שינוי מטרת התכנית:  
היוגב. במושב שמילוביץ

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.925 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5749, 18.1.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038 טל'
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה 
אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה
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2/ג/בת/219. לתכנית שינוי 2/מע/מק/52/4224", מס' "תכנית (1)

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

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

8/ג/8588. לתכנית שינוי 8/מע/מק/80/8588", מס' "תכנית (2)

גוש 17389, - כנא כפר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.14 ,6 ,5 ח"ח ,17391 גוש ;23 ,21 ח"ח

שינוי  ב) סובה; יצירת לצורך דרך הרחבת א) התכנית: מטרת  
ייעוד ממגורים לדרך.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי הזכאי לכך כל תכנית, וכן ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קרית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

4/ג/9607. לתכנית שינוי ,"34/9607

,16874 גוש - יפיע  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.12 ח"ח

קיים. מבנה מתווה לפי בנין קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3436 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 12.10.2007 ובילקוט

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

לקהל.
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/0708", נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

תרשצ2/53/12. לתכנית כפיפות ג/במ/62, לתכניות

קואורדינטות מעלות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;3 ח"ח ,18379 גוש ;X = 226.325 ;Y = 770.325 תכנית: מרכז

ג/במ/62. מתכנית בשלמותו 264 מגרש

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

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

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

.04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת

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

מסתמכת. היא שעליהן

בוחבוט שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב

תרשיחא מעלות ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אופקים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
/23 מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

23/במ/3/60. לתכנית שינוי מק/2055",

שפירא, שכ' אופקים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מתב"ע ,718 מגרש ,96 חלקות ,39632 גוש  -  27 ירושלים רח'

23/במ/3/60.

בתכנית. הקבוע בניין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2284 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5649, 21.2.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,80300 אופקים ,38 הרצל שד' אופקים, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-9992854
וכל ,08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 התקווה רח' הדרום,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
אזולאי אריה  

המקומית הוועדה ראש יושב
אופקים ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה אילת ולבניה
זו תכנית על 2/מק/431", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום
הכלולים השינויים למעט ,1/138/03/2 תכנית הוראות כל חלות

זו. בתכנית
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רח' א', גנים שכ' אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 0.450 התכנית: שטח ;190 חלקה גוש 40050, - 9 האלה

ל–46%, מ–40% הבניה בזכויות שינוי א) התכנית: מטרת
בחזית בניין: בקו שינוי ב) כהקלה; לבקשו שניתן עניין כל

ל–2.70 מ',  מ' מ–3 נקודתי צפונית בחזית מ', ל–0 מ' מ–3 דרומית
בחזית  ל–2.5 מ', מ' מ–5 ונקודתי מ' ל–3.90 מ' מ–5 מערבית בחזית

מ'. ל–3.2 מ' מ–5 ונקודתי מ' ל–4.50 מ' מ–5 נקודתי מזרחית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.08-6367114 טל' אילת, ,14 ת"ד הנגב, רח' חטיבת אילת, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום, ולבניה מחוז

.08-6263820 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
מזרחי יפתח  

הוועדה ראש יושב מקום ממלא  
                  המקומית לתכנון ולבניה אילת

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשדוד ולבניה
שינוי 3/מק/2227", מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

.123/101/02/3 לתכנית

- רובע ט"ז אשדוד, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
דונם. 6.406 התכנית: שטח ;39 ח"ח ,16 חלקה ,2815 גוש

בחזיתדרומיתמ–6 מ'  בניין נקודתי בקו שינוי  מטרתהתכנית:
בניין 0  קו וקביעת ל–9.80 מ', מ' מ–10 מזרחית ובחזית מ' ל–5.80

טרפו בלבד. חדר ומערבית להקמת בחזית צפונית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת, ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונות, הפרסומים בין
אשדוד, ,28 ת"ד הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד,  ולבניה
העתק ההתנגדות יומצא .08-8677810 פקס' ,08-8545318/9 טל'
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי

08-6263795 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה

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

מסתמכת. היא שעליהן
צילקר צבי  

המקומית הועדה ראש יושב
אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי 5/מק/2445", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/מק/2325. 5/מק/2085, 5/במ/185, לתכניות

רח' אברהם שבע, באר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
(בהסדר). גוש 38350 - 98 שופט

(בנה א' מגורים באזור הוראות שינוי התכנית: מטרת
הגדר וגובה חד–משפחתי בודד, לגבי עיצוב  ,35 מגרש ביתך),

הקדמי.

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של מיום פרסומה ימים חודשיים בתוך להגיש התנגדות רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון המקומית

.08-6463656 טל' שבע, באר

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
5/מק/2473", מס' "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.47/115/03/5 לתכנית שינוי

לון, נאות שבע, שכ' באר ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.58 חלקה גוש 38320, - 56 עבדת רח'

 47/115/03/5 מס' מפורטת  לתכנית שינוי  התכנית: מטרת 
א מגורים באזור משותף קיר עם חד–משפחתי ,458B מס' מגרש 

מ–3  מצללה קדמיים בעבור בניין בקווי שינוי על ידי ביתך), (בנה
מ'. מ' ל–0.80

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2635 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5791, 19.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
באר שבע, ,15 ת"ד בגין, מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
7/מק/2536", מס' מפורטת "תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.330/03/7 לתכנית וכפיפות שינוי
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א' שכ' שלום, שגב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.186 מגרש ;100430 גוש -

וצדדי, ללא אחורי קווי בניין קדמי, שינוי מטרת התכנית:
.330/03/7 מאושרת תכנית בניה מותרות לפי בזכיות שינוי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' שבע, באר אחרונות, ידיעות בית ,139 קק"ל רח'  שמעונים,

.08-6230966

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

מסתמכת. היא שעליהן
קדמן צביקה

המקומית הוועדה ראש יושב
לתכנון ולבניה שמעונים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מקומית תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
שכ' זיקים, קיבוץ ,6/120/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2113",

צפונית.

שכונת זיקים,  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.26 ח"ח ,1439 גוש ;18 ,5-2 ח"ח ,2832 גוש ההרחבה הצפונית -

תוספת בדבר אדריכליות בהוראות שינוי התכנית: מטרת
הבניה. בזכויות שינוי ללא באבן, חיפוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. הפרסומים 5791, 7.3.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הוועדה במשרדי וכן ,08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון
שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263795 טל' ,84100

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

שקמים ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

100242/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

פרלה השואה שנות נספי של מותם הצהרת ובעניין:
זקטרגר לבית פיינליכט ושני ילדיה,

המנוחה עיזבון מנהל בראל, יהושע עו"ד .1 והמבקשים:
,03-5444945 תל אביב, טל' ,46 באייר ה' מרח' פיין, (לילי) לאה
.92107 ירושלים ,8 חי רח' תל יצחק דינור, .2 ;03-5444946 פקס'

הודעה

לענייני המשפט בית פנו אל המבקשים הנ"ל כי ידוע להווי
השואה של נספי מותם על להצהיר בבקשה אביב, משפחה בתל

הנ"ל.

:2 מס' מבקש הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

ילדיה  ו–2  (בקירוב) 1902 בשנת פולין, בוורשה, נולדה פרלה
(בקירוב). 1930-1926 בשנים פולין בוורשה, נולדו

תלמידים. הילדים בית; עקרת התעסקותה:

ביוני פולין,  ורשה, בחיים:  נראו האחרון שבו התאריך הידוע
.1939

פולין. האחרון: ורשה, מגוריהם הרגיל מקום

פולנית. אזרחותם:

המבקש, הקרובים ביותר: משפחתה בני והכתובות של השמות
ירושלים. ,8 תל–חי רח' דינור, יצחק

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

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת וקנין, הדס

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1446/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, ושיווק הנדסה אמירים חברת פירוק  ובעניין
,51-129191-6

ע"י ,Kontron Embedded Computers GmbH והמבקש:
תל נצבא, מגדל ,17 שדה יצחק מרח' לפלר, מאיר עו"ד ב"כ

,67775 אביב

לבית  בקשה 19.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

22.10.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.12.10.2008

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

עו"ד מאיר לפלר,  
המבקש כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1505/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, מסטרס ארטופדיק חברת פירוק  ובעניין
,51-377719-3

אביחי עו"ד ב"כ ע"י ,22941082 ת"ז דוזטס, ירון והמבקש:
,16 בגין מנחם קמחזי, מרח' דרך ו/או עו"ד נתנאל ברטנובסקי

,03-7522069 פקס' ,03-7522063 טל' ,52700 רמת גן

לבית  בקשה 26.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

30.10.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.23.10.2008

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

עו"ד ברטנובסקי, אביחי  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1984/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, קרפט קובל חברת פירוק ובעניין

ספינרד אלכנסדר ב"כ  ע"י נוביקוב, טטיאנה  והמבקשת:
קומה משולש, בניין עזריאלי, מרכז ,132 ואח', מרח' מנחם בגין

,03-6961210 פקס' ,03-6961211 תל אביב, טל' ,28

לבית  בקשה 22.6.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

8.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.1.12.2008 ביום

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

עו"ד ספינרד, אלכסנדר  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2155/08 אזרחי תיק

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

(1994) מיוחדים אבטחה שרותי - 1 כח חברת פירוק ובעניין
,51-200612-3 ח"פ בע"מ,

ו/או רונן אופיר עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
,52 גבירול אבן מרח' ו/או אריאל כוכבי, סעדיה-מילגרום שרון

,03-6964670 פקס' ,03-6916555 טל' ,64364 אביב תל

לבית  בקשה 22.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

25.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.18.12.2008 ביום

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

עו"ד רונן, אופיר  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2238/08 אזרחי תיק

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

,51-387741-5 ח"פ בע"מ, פי.די.ווי. חברת פירוק ובעניין

ב"כ  ע"י 031790215 ואח', ת"ז גרומי גיא, והמבקשים: כהן
,65202 אביב תל ,35 אחד העם מרח' ואח', הראל עו"ד אורן

לבית  בקשה 5.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

23.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.15.12.2008 ביום

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

עו"ד אורן הראל,  
כוח המבקשים בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2267/08 אזרחי תיק

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

,51-252898-5 ח"פ בע"מ, אולדגייט חברת פירוק ובעניין

ואח', ספינרד עו"ד אלכסנדר ע"י ב"כ נתן, נחום והמבקש:
תל ,28 קומה משולש, בניין עזריאלי, מרכז ,132 בגין מנחם מרח'

,03-6961210 פקס' ,03-6961211 טל' אביב,

לבית  בקשה 7.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

10.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.3.12.2008

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

עו"ד ספינרד, אלכסנדר  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2268/08 אזרחי תיק

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

,51-360199-4 ח"פ בע"מ, בולד חברת פירוק ובעניין

אלכסנדר מולכו, יעקב נחמני, גיל שרף, משה והמבקשים:
בוריס קולינצקי,  אירינה שפירן, מיכאל גופמן, אוגיר שבדור, 
בגין מנחם  מרח' ואח', ספינרד אלכסנדר עו"ד ב"כ ליסק, ע"י
03- תל אביב, טל' ,28 קומה משולש, בניין עזריאלי, מרכז ,132

,03-6961210 פקס' ,6961211

לבית  בקשה 7.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.12.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.22.12.2008 ביום

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

עו"ד ספינרד, אלכסנדר  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

713/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, 2001 אש חסין עבודות פיקן ר. חברת פירוק  ובעניין
,51-306541-7

עו"ד  ב"כ ע"י 313020620 ואח', ת"ז ולרי, ריומה והמבקשים:
טל' ביאליק, קרית ,5031 ת"ד ,63 גוריון בן משד' צ'רניאק, אירנה

,04-8700401 פקס' ,04-8737373

לבית  בקשה 15.7.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

9.11.2008 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.1.11.2008 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

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

עו"ד צ'רניאק, אירנה  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

800/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, טכנולוגיות פי. .3 חברת פירוק ובעניין

איראני עו"ד ב"כ ע"י  ואח', איליה טברסקי  והמבקשים:
,35021 חיפה ,33 בן גוריון ויטולד, מרח'

לבית  בקשה 11.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.12.2008 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.25.11.2008 ביום

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

עו"ד ויטולד איראני,  
כוח המבקשים בא
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ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ עסקית אסטרטגיה מתודה
(51-346056-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,25 יסמין ברח'  ,17.00 בשעה ,28.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,60850 שוהם
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                 ד"ר רוני ענבר,

בנדר תעופה בע"מ
(51-283932-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עורכי במשרד ,12.00 בשעה ,27.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
פלטינום, מגדל ,21 הארבעה רח' ושות',  איטח אביעד,   הדין
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, איטח,                                    דוד

בע"מ ותשעה השמונים הנאמן הלקוח
(51-271118-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי צלרמאיר ,12.00 בשעה ,26.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם אביב,  תל  ,20 לינקולן רח'  רובינשטיין, בבית פילוסוף, 
הפירוק כיצד התנהל המראה המפרקים, סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

דיין, עו"ד שי עו"ד  צפריר,        גיא

                                            מ פ ר ק י ם

בע"מ וייעוץ תעשיות רינקוב
(51-335844-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,23.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל

,56 המגינים רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, מאוטנר,                                    דורון

בע"מ ושיפוצים בנייה לנקרי את שטרית
(51-165302-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, של במשרדו ,14.00 בשעה ,2.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם סבא, כפר ,47 ויצמן רח' קונפורטי, גיא עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, קונפורטי,                                   גיא

בע"מ (1999) ישראל ווינר..קום
(51-285620-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרדי ,9.00 בשעה ,23.10.2008 ביום תתכנס  הנ"ל
החברה של נושים אסיפת  וכן ושות', אברמוביץ-איזרדל 
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,65 אלון יגאל ברח' ,9.30 בשעה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, איזרדל,                                    יניב

בע"מ קומודיטיס טריידינג טריאנגל טי.טי.סי

(51-35949-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רטושניק,  שגיא  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק לציון, ראשון ,4 הפורצים מרח' ,038583928

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רוטשניק, שגיא
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בע"מ רגב משחקי

(51-287188-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ עין עוז, גיל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מאוחד, חרוד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, עוז, גיל

בע"מ 2007 ביו גו

(51-400574-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ עין עוז, גיל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מאוחד, חרוד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, עוז, גיל

בע"מ השקעות טליה - רז

(51-287644-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אבא בוטוין, לי עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,16 הלל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בוטוין, לי

בע"מ שיווק מוצרי חשמל ליה

(51-221071-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חנקס, ארנה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,68 גבירול אבן

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, חנקס, ארנה

ותיירות בע"מ דרין תעופה

(51-276055-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,13435128 סביר, ת"ז פביאן מרצון ולמנות את החברה לפרק את
,1368919 ת"ז יוסף אנגלנדר, אורנים, ואת כפר ,3 מרח' יפה נוף

החברה. למפרקי גן, רמת ,10 הנגיד מרח'

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

אנגלנדר סביר        יוסף                           פביאן

                                 מ פ ר ק י ם

פינס ושות' בע"מ

(51-077355-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,4 הרימונים מרח' פינס, דן ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,40500 יהודה אבן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פינס, דן
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ניהול בע"מ יוסי לרמן

(51-334549-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברוך אבוקרט, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק
למפרק ,077-7993339 טל' ,1015 ת"ד אתא, קרית ,3 זבולון

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אבוקרט, ברוך

בע"מ סוליושן קומיוניקישן דיגיטל די.סי.אס

(51-339465-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך רוזנבלט, עו"ד שרון את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,43 העצמאות

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, רוזנבלט, שרון

בע"מ מידע מערכות - נעם

(51-327070-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרצל מרח' לב, נורית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת נתניה, ,34

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, לב, נורית

בע"מ 467 בגוש 6045 ,468 חלקה

(51-029957-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קרן ויין, בריאן ולמנות את עו"ד מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ירושלים, 19א, היסוד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בריאן ויין,

אחזקות בע"מ ענבר איתי

(51-328295-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד נוב, חנית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
דין, מדרך עורכי - ושות' יגור נוב, צין, גלאון, שביט, בר–און,

החברה. למפרקת אביב, תל ,52 בגין מנחם

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, חנית נוב,

ניהול בע"מ שירותי ענבר טל

(51-328293-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד נוב, חנית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
דין, מדרך עורכי - ושות' יגור נוב, צין, גלאון, שביט, בר–און,

החברה. למפרקת אביב, תל ,52 בגין מנחם

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, חנית נוב,
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בע"מ יזדי שיווק את טל

(51-256622-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שאול משד' מנו, רן עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,35 המלך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מנו, רן

השקעות בע"מ ענבר רעות

(51-328292-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד נוב, חנית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
מדרך  דין, עורכי - ושות' יגור נוב, צין, גלאון, בר–און, שביט,

החברה. למפרקת אביב, תל ,52 בגין מנחם

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, חנית נוב,

בע"מ טכנולוגיות וי.סי.איקס

(51-355336-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,765 אליה שייקביץ, ת"ד את ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,42107 נתניה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק שייקביץ, אליה

בע"מ החזקות ל.ד.ר.א

(51-177642-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,19.8.2008 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
מרח' ,38274 מ.ר. לנדאו, גיא ולמנות את עו"ד מרצון החברה את
,03-5190500 פקס' ,03-5190519 טל' תל–אביב-יפו, ,11 רוטשילד

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, לנדאו, גיא

שלך בע"מ הבית החקלאי

(51-386409-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,9664400 זכרין, ת"ז זאב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,44405 סבא כפר ,2 דירה ,8 כצנלסון מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק זכרין, זאב

בע"מ דוד קלע

(51-230889-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ,9664400 זכרין, ת"ז זאב ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,44405 סבא כפר ,2 דירה ,8 כצנלסון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק זכרין, זאב
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בע"מ אימאג'ינג אפלאייד

(51-216974-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.8.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שפיגלמן, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,20 לינקולן מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שפיגלמן, מיכאל

בע"מ ושירותים הובלות ובניו יוסף מנצור

(51-251202-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חיים מרח' מנצור, ברוך את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,2 זכאי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מנצור, ברוך

בע"מ 1973 פיפשקוביץ בני

(51-065548-3 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פיפשקוביץ,  מנחם את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק גן, רמת ,13 מרח' המיתר ,1241785

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פיפשקוביץ, מנחם

בע"מ ואורית יזום והחזקות דורון

(51-193014-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אוסטרובר, משה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,52 בגין מנחם מדרך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אוסטרובר, משה

מ.א. טלטרייד בע"מ

(51-375417-6 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,4 רוקח מרח' איבגי, מרדכי ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. מוצקין, למפרק קרית

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק איבגי, מרדכי

בע"מ וייעוץ תעשיות רינקוב
(51-335844-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רו"ח דורון מאוטנר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,56 המגינים

מפרק רו"ח, מאוטנר, דורון

בע"מ איציק קצביות
(51-337707-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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לאחר ,24.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
ראשון לציון, ,20 שפינוזה מרח' ,069929552 ת"ז מור, יצחק את

החברה. למפרק

מפרק מור, יצחק

בע"מ יצחק גליקסברג
(51-326852-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מינוי המפרק וביטול מרצון פירוק החלטת ביטול הודעה על

של המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה, בזה ניתנת
החלטה נתקבלה ,5.8.2008 ונתכנסה ביום שנועדה החברה הנ"ל
עו"ד מינויו של וביטול מרצון החברה פירוק ביטול החלטת על
למפרק ,91081 ירושלים ,8231 ת"ד ,2 מרח' מרכוס ארנולד דרוק,

החברה.

מפרק עו"ד, ארנולד דרוק,

טל אליעזר

(51-299904-6 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,059122242 טל, ת"ז אליעזר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

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

.46725 הרצליה ,16 ברח' שנקר החברה, למען הודעה זו,

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

מפרק טל, אליעזר

כהן גזית
(51-264335-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,059569616 כהן, ת"ז גזית את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרקת החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
.46725 פיתוח הרצליה ,16 ברח' שנקר החברה, למען הודעה זו,

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

מפרקת גזית כהן,

יוסי אמיר
(51-270304-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,59797845 יוסי אמיר, ת"ז את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
.46725 פיתוח הרצליה ,16 ברח' שנקר החברה, למען הודעה זו,

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

מפרק אמיר, יוסי

דורית ארגוב
(51-255906-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ארגוב, דורית את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרקת ,058849951

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
.46725 פיתוח הרצליה ,16 ברח' שנקר החברה, למען הודעה זו,

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

מפרקת ארגוב, דורית

איאד פרח בע"מ
(51-360116-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,026163444 פרח, ת"ז איאד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
.46725 פיתוח הרצליה ,16 שנקר ברח' החברה, הודעה זו, למען

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

מפרק איאד פרח,
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פנטנוביץ שפרה
(51-202818-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פנטנוביץ,  שפרה את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרקת ,012756862

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
.46725 פיתוח הרצליה ,16 ברח' שנקר החברה, למען הודעה זו,

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

מפרקת פנטנוביץ, שפרה

בע"מ נטוורקס ויולה
(51-264865-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,50701754 נון, ת"ז בן אהרון את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק בן–נון, אהרון

בע"מ ניהול סופאן
(51-372023-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,7 מרח' הדס שני, את מאיר ולמנות מרצון  החברה לפרק את

סביון, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מאיר שני,

בע"מ אורי אוברז'
(51-235811-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלמוג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז

בע"מ טכנולוגיות פלונצ'יט
(51-304319-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שילה, נתן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-9220717 טל' תקוה, פתח ,3 לוינסון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שילה, נתן

בע"מ מערכות הנדסת זומר נ.
(51-342869-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אורי מרח' זומר, ירון ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64954 אביב תל ,1 לסר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זומר, ירון
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בע"מ ישראנול
(51-381874-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אסף אלקוני, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 הלל אבא דרך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלקוני, אסף

דין אביב משרד עורכי פיני
(51-328723-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,052350667 אביב, ת"ז פיני את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אביב, פיני

בע"מ מרום אחזקות ע.ש.א.
(51-348310-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,22279137 רבאון, ת"ז דלית מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרקת תקוה, גני ,1 רבאון שלמה מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת רבאון, דלית

בע"מ אתא שפע
(51-346672-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,19.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז בניטה, אורית את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

למפרקת החברה. קרית ביאליק, ,3 יקינתון מרח' ,049035447

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת בניטה, אורית

מוסך אריאל בע"מ
(51-259281-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,068611920 עמר, ת"ז יעקב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,44837 אריאל ,4062 ת"ד ,3 העבודה מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק יעקב עמר,

בע"מ בה והשקעות נכסים מדליון כוכבי
(51-344911-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,31540040 פלדמן, ת"ז גיא את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,73115 מיקוד ,31 שמן בן ממושב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פלדמן, גיא
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בע"מ חריטה אומנותית ויינברג
(51-307069-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,55692958 אילן ויינברג, ת"ז את ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,31053 חיפה ,5366 ת"ד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ויינברג, אילן

בע"מ צייטק
(51-076820-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,007359508 רז, ת"ז את אבנר ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. השרון, למפרק רמת ,2 הבנים מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רז, אבנר

בע"מ החזקות רקה גדי
(51-340242-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,027265396 רקה, ת"ז נטלי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת אביב, תל ,5 עזריאלי ממרכז

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת נטלי רקה,

בע"מ הנדסה חודוס בוריס
(51-367225-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז חודוס, בוריס את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ירוחם, ,193/1 הדר מנאות ,310789904

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק חודוס, בוריס

חיים לילד בע"מ
(51-329525-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,18.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז סקלאר, ראובן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ברק, בני ,7 מרח' קלישר ,055887590

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק סקלאר, ראובן

בע"מ (02) שרותים י. טהור
(51-322493-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יגאל מרח' שריד, רו"ח רם את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,65 אלון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, שריד, רם
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בע"מ ושירותים יזמות - בי.אי.אנד.יו.
(51-336971-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברדה, קטי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,16 לבונטין

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, ברדה, קטי

בע"מ (אחזקות) אלקלעי מ. משפחת
(51-115316-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
וינשל מרח' משה אלקלעי, מרצון ולמנות את החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,5

מפרק אלקלעי, משה

בע"מ יועצים מניטס
(51-341308-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חזון הר איל מאיו, מרח' החברה מרצון ולמנות את את לפרק

החברה. למפרק מכבים-רעות, ,554

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מאיו, איל

בע"מ שיווק קינוחים
(51-256752-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה  ,24.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אביבי, ת"ז שלמה ולמנות את מרצון החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק ,44260 סבא כפר ,7 גורדון מרח' ,004090791

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אביבי, שלמה

בע"מ אינטרנשיונל קרבאקס
(51-146597-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,26.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם  ירושלים, ,18 המלכה שלומציון רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מראש,  21 ימים של הודעה על ויתור החלטת קיבלה החברה
מפרק. ומינוי פירוק החלטת וקבלת החברה תקנון את התואמת

מפרק עו"ד, ארנון,                                    יוסף

בע"מ הובלות ושירותים י.ש.מ.
(51-333097-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

הודעה  פרסום מיום ימים  30 או ,5.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
עו"ד במשרד ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי ברשומות, זו
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,88 החשמונאים רח' צור, אורן
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

עו"ד צור,     אורן

החברה כוח בא    

להתחדשות התנועה - תמורות  עמותת
הדתית הציונית
(58-022373-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

העמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
העמותה של מן המניין כללית שלא באסיפה כי התש"ם-1980,
את התקבלה החלטה לפרק ,19.5.2008 ביום הנ"ל, שהתכנסה 
הלל מרח' אברהם, ישעיהו עו"ד את ולמנות מרצון העמותה

העמותה. למפרק ירושלים, ,23

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד,                                    ישעיהו אברהם,




