
רשומות

הפרסומים ילקוט

1956   ...................... המדינה נכסי חוק לפי הרשאה על הודעה

של והתפקידים נתונים לו הסמכויות שיהיו אדם מינוי
סמכויות העברת חוק לפי המחוז על  הממונה

1956   ............................. מחוז) וקציני מחוזות על (ממונים

1956 לעבודה................................   לבתי הדין נציגי ציבור מינוי

1957   ...... הפלילית (עדות) הפרוצדורה פקודת הרשאות לפי

נסיעה בהוצאות השתתפות המעביד בדבר הרחבה צו
1963 קיבוציים..........   הסכמים חוק לפי וממנה לעבודה

פקודת ולפי (מזון) הציבור בריאות פקודת לפי הסמכה
1964 הרוקחים...............................................................................  

חוק היטלי לפי מקדמית החלטה קבלת  הודעה בדבר
1965   ........................................................... הגנה ואמצעי סחר

עסקאות גופים חוק לפי סכומים עדכון  הודעה על
1966 ציבוריים...............................................................................  

1966   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

1976 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

1979 הודעות מאת הציבור................................................................  

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

לחוק נכסי המדינה, לסעיף 6(ב) בהתאם בזה, מודיעים  
להרשות   הממשלה החליטה החוק), כי - התשי"א-11951  (להלן
בכל הממשלה את לייצג להלן המפורטים המשרות נושאי את

ו–5 לחוק, בתחום  4 בסעיפים בהן שמדובר מהעסקאות עסקה
לצד הקבוע עד לסכום  הכללי, של שירות הביטחון פעילותו
שנקבע לכך, יחד עם מי ולחתום בשם המדינה אחד מהם כל

האמורות. מהעסקאות עסקה לכל הנוגעים המסמכים על

הביטחון בשירות משרה לנושאי  ההרשאות  פירוט להלן .1
הביטחון שירות של הפעילות בתחום בעסקאות הכללי

במקרקעין: עסקאות למעט הכללי,

הרכש: או המטה גורמי - א' רשימה

סכום; הגבלת בלא הביטחון הכללי - שירות ראש

של לסכום   עד - הכללי הביטחון שירות ראש סגן  
שקלים חדשים; 3,500,000

שקלים חדשים; 2,500,000 לסכום של עד - ראש אג"מ

לסכום  של עד ראש אגף ביחידת רכש - או ראש  מטה
שקלים חדשים; 750,000

400,000 שקלים  לסכום של עד - וארגון תכנון חטיבת ראש 
חדשים;

לסכום עד  - רכש ביחידת אגף ראש סגן או חטיבה  ראש
שקלים חדשים; 400,000 של

 200,000 של לסכום  עד  - רכש ביחידת מחלקה  ראש 
חדשים; שקלים

של לסכום  עד - השירות באגפי ארגון מחלקת ראש 
שקלים חדשים; 200,000

לסכום רכש - עד ביחידת מחלקה ראש סגן ענף או  ראש
שקלים חדשים. 86,000 של

(חשבות): כספים גורמי - ב' רשימה

סכום; הגבלת בלא הביטחון הכללי - שירות חשב

עד  לסכום  של - והתקשרויות ראש  מחלקת  תקציב
שקלים חדשים; 750,000

עד  - כספים במטה או רכש ביחידת כספים ענף ראש 
שקלים חדשים; 86,000 של לסכום

- עד כספים במטה או רכש ביחידת כספים מדור ראש 
שקלים חדשים; 10,000 של לסכום

עם יחד יחתום א' לעיל המשרה ברשימה מנושאי אחד כל
פי הסכום על תהיה ההרשאה ב'; ברשימה נושאי משרה

השניים. מבין הנמוך

שירות של הפעילות  בתחום במקרקעין רכש בעסקאות  .2
הכללי: הביטחון

הרכש: או המטה גורמי - א' רשימה

סכום; הגבלת בלא הביטחון הכללי - שירות ראש

של לסכום   עד - הכללי הביטחון שירות ראש סגן  
שקלים חדשים; 3,500,000

שקלים חדשים; 2,500,000 לסכום של עד - ראש אג"מ

- עד לסיוע הביטחונית המינהלה על הממונה ראש אגף
שקלים חדשים; 1,000,000 של לסכום

לסכום  של עד - לסיוע הביטחונית  ראש  המינהלה
שקלים חדשים; 750,000

של לסכום  עד - (תוא"ר) וארגון תכנון חטיבת ראש 
שקלים חדשים; 400,000

שקלים   100,000 של לסכום  עד - לוגיסטיקה מטה ראש 
חדשים.

(חשבות): כספים גורמי - ב' רשימה

סכום; הגבלת בלא הביטחון הכללי - שירות חשב

עד  לסכום  של - והתקשרויות ראש  מחלקת  תקציב
שקלים חדשים. 500,000

עם יחד יחתום א' לעיל המשרה ברשימה מנושאי אחד כל
פי הסכום על ההרשאה תהיה ברשימה ב'; נושאי משרה

השניים. מבין הנמוך

(5 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ט'
 (3—9 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

והתפקידים הסמכויות נתונים לו שיהיו אדם מינוי
המחוז על הממונה של

וקציני מחוז), על מחוזות סמכויות (ממונים חוק העברת לפי
התשכ"ד-1964

סמכויות  העברת לחוק  2 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אני ממנה מחוז), התשכ"ד-11964, וקציני מחוזות (ממונים על
לו נתונים לאדם שיהיו הגיור, במערך בכיר (גיור) אגף מנהל את
בפקודת המחוז על לממונה שנתייחדו והתפקידים הסמכויות

גיור3. שאינן דת המרות למעט (המרה)2, הדתית העדה
במסגרתם  קודמים שניתנו מינויים אינו מבטל זה מינוי  

המחוז. על הממונה של והתפקידים הסמכויות

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
 (3—1219 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

.80 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.1269 ב', עמ' כרך 2  חוקי א"י,

.3280 עמ' התשס"ה, 3  י"פ

לעבודה לבתי הדין נציגי ציבור מינוי
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

לעבודה,  הדין בית לחוק  10 סעיף  לפי סמכותנו בתוקף  
נציגי להיות מטה הרשומים את ממנים אנו התשכ"ט-11969,

לעבודה. הדין בבתי ציבור
הדין הארצי לעבודה: בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

משה 6151682אורן

ישראל יהודה 7752140בן  __________
.52 עמ' התשי"א, __________1  ס"ח

    .70 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח
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מעבידים זהותנציגי תעודת

אמירה 6178255גלין

7418098ליברמן בנימין

חיים 7030497קמיניץ

דוד הרוש 77752657בן

משה 50500503מרבך

עובדים זהותנציגי תעודת

שלום 1035625חבשוש

רן 8713984חרמש

אמנון 1178417כספי

איתן 2136356כרמון

יוסף 2043613קרא

הדין האזורי ירושלים: בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

שמואל 924175קליינר

אליעזר 400952יערי

עזרא 444323גיל

נצרת: האזורי הדין בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

נפתלי 5160421לוין

דן 582933מיבר

עובדים זהותנציגי תעודת

מחמוד 50112291מלחם

64606163סעדה יעקב

סאלח 20030334סאלחה

חיפה: האזורי הדין בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

משה גדעון 51264703ברקסמאיר

משה 43619840וינטראוב

10940069לוי עמי

עמיקם 10218964קורן

30171342רווה יעקב

רפאל 68238542רוימי

עובדים זהותנציגי תעודת

דב 10147577כספי

משה 12348934קידר

גדעון יוסף 5742648בן

יהודה 6651228קוהן

שבע: הדין האזורי באר בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

אסתר 3558244בכר

עובדים זהותנציגי תעודת

חנוך 7024052גלברג

גילה 57874265קליין
אביב: הדין האזורי תל בית

מעבידים זהותנציגי תעודת

עמיר 1225945אביתר

עובדים זהותנציגי תעודת

מרדכי 79118931כהן

אלי 27011782וידל

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
(3—178 (חמ

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

                                    
הרשאה

(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפרוצדורה  לפקודת  2 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
ומע"מ המכס אגף עובדי את בזה מרשה אני (עדות)1, הפלילית
חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם האוצר, במשרד
והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות לביצוע בקשר

שלפיהם:

המכס2; פקודת -

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק -

(ייצור ומכירה)4; המשכרים פקודת המשקאות -

המפוגלים5; הכהילים פקודת -

[נוסח חדש], התשל"ט-61979; פקודת היבוא והיצוא -

הטבק7; פקודת -

התשכ"א-81961; הבולים על מסמכים, מס חוק -

התשס"ח-92007; יוצרים, זכות חוק -

יוצרים10; זכויות פקודת -

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

.39 עמ' חדש 3, נוסח ישראל, מדינת דיני  2

עמ' 16. התשכ"ה, ס"ח  3

.74 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  4

.88 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  5

.625 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  6

.100 עמ' חדש 5, נוסח ישראל, מדינת דיני  7

עמ' 64. התשכ"א, ס"ח  8

עמ' 34. התשס"ח, ס"ח  9

עמ' 364. א', כרך א"י, 10 חוקי
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[נוסח חדש], התשל"ב-111972; פקודת סימני מסחר -

סחורות12. סימני פקודת -

זהות  מס'             שם   

22400550 אסנת אבגי

349586629 יניב אביבי

12399390 אלברט אביטן

59239137 אגם אבי 

68331818 אבי אוזנה

58870023 אברהם אוחיון

28113132 אפרת אורנשטיין

37693348 ניר אזרד

25114034 אילן אחדות

23187354 טריף אחסאן

56436975 אינהורן מאיר

31807365 סופי איצקוביץ

59694141 שמעון אלון

58888439 גיא אלחדיף

22228761 עמית אליהו

55897557 רוט אליהו

69064483 אפרים אליעזר

29276177 שמואל אלפסה

40607061 אבי אלקובי

34149583 אורטל אלקיים

54140405 יעקב אמדו

26053843 יהודית אננברג

13106323 אוגניו ארביב

33879800 ענת אתר

52912250 חיים בהגלי

25068370 אהוד בוגנים

34424903 הרצל בוכריס

67986745 יוסף בוכריס

38294831 שלום בלולו

68049592 יהודה בן–דוד

23890254 יובל  בן ארדיטי

28086163 עופר  בן הרוש

29644010 אורן  בן שבת

29580123 אבירם  בן שלוש

24592800 רונן בנימיני

13142468 קטי בנישו

22498356 רוחמה ברזילי

25337528 נתן ג'ורנו

37304433 סאלח גאנם

זהות  מס'             שם   

24940512 שמואל גבאי

303436109 ולדימיר גולדפלד

55256788 ליז גינצבורג

56575772 יואב גיספן

15240823 שורי גרונוב

11281276 אליעזר גרינפלד

50246800 שפיק דבדוב

42913251 אליהו דבורי

50537976 דגן דוד 

33422403 אטיאס דוד

58470394 חיון בן דודי

57714479 גדליה דוכוביץ

51331155 יעקב דיאמנט

50637297 רפאל דניאל

16757320 אבי דרג'י

35960640 שמעון דרעי

23695505 חלי הברי

55561799 רבקה הדר

59936187 נזיר הינו

58617168 רפאל הלוי

22275960 יוסי הרשברג

15544794 יוסף וולדמן

54144118 יהושע וייס

24034001 וענונו אילן

53929535 ועקנין דוד

22668644 גד וקנין

22419493 זילברמן אופיר

22241327 גיל זנד

304205255 מרקובס חביאר

59803155 יהודה חביב

58034448 אברהם חדד

31933070 גיל חדד

23997612 גיל חזיז

66034638 יעקב טויטו

54038740 טיאנו אלי

55693337 יורם טיבי

24316838 יעקב יהב

55621668 רזיאל יהודה

37595915 יהונדב יאיר

54907134 אברהם יהלום

24091647 איריס יוסף

27770197 יחזקאל יחזקאל

25145442 יעקובי דוד

422493 שמואל יעקובי

__________
.511 עמ' חדש 26, נוסח ישראל, מדינת 11 דיני

עמ' 889. ב', כרך א"י, 12 חוקי
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זהות  מס'              שם   

16693442 יהודה יצחקוב

28833036 אורן ירושלמי

28532620 אופיר כהן

46791547 אליהו כהן

54315858 יהודה כהן

17727561 יפה כהן

23664949 מאיר כהן

25291634 מירב כהן

58412271 צביקה כהן

55689970 רחמים כהן

69672509 רפאל כהן

32205148 חן כפיר

50450550 ציפי  לב ארי

22883631 לב חנן 

29725876 יפית לוזדה

56493836 אורי לוי

27837707 אייל לוי

23877871 יהודה לוי

23911886 משה לוי

51136182 עוזיאל לוי

32384349 רפאל לוי

54044433 שמואל לוי

24185902 שמעון לוי

24483679 חיים לנציאנו

22590251 לרנר רן

39269519 שבתאי אהרון מזרחי

29331626 ישראל מזרחי

33320557 קרן מזרחי

16424392 זיו מיכאל

24427551 אורן מלטינסקי

55524300 יואב מליחי

28854735 יגאל מלכה

22118798 מן כרמי 

56485188 מאיר מנדל

57425928 ששון מנחם

60754983 עמיר מעוז

58016692 יצחק מרום

56375884 אברהם משה

23876899 אבי משעלי

29357043 שי נאור

22631345 חגי נגר

22437719 יואל נגר

55044093 אברהם ניסים

22262885 שלומי ניסים

זהות  מס'             שם   

22207385 עודד נצר

59151605 אהרון סבח

28892446 נטע סבח

31493190 רויטל סויסה

22175855 צביקה סופר

59857029 רפאל סויסה

24257073 יצחק סיסו

28080802 שלמה עבודי

27402924 אלון עטיה

40311730 שרי עידו

29069986 ששי עידן

29622313 רז עמיהוד

22989461 עמנואל דולב

24015349 עמנואל עופר

40627853 אלינור עמר

58487893 יצחק עמר

26419234 טליע פאלח

16598237 גניה פולישצוק

29355195 יוסי פיניש

59807560 יובל פלד

43269208 דבורה צדוק

69855864 דניאל צדיק

33912510 יעקב צדקה

38386983 מעיין צח

27886670 בלאס ציון

12488169 קונקול שולי

27777499 גולן קטני

59717991 איריס קלצלר

22087720 מיכאל קנדרו

50965615 אתי קפאח

58287525 עמיר קרון

29566189 רן קרינצקי

53420063 ירון קרן-צבי

24363046 רודד רומר

24097891 אייל רונן

51960250 אהרון רז

35867829 עומר רייטר

38285672 עקיבא שביט

31577034 יעקב שגית

28697092 יעל שובל

22052153 גבי שוורץ

23939895 מאיר שטיינברג

36302222 הילה שטרית

14223895 שילון דוד



22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט 1960

זהות  מס'             שם   

11023520 שיצמן דני

59041988 איתן שמואל

59686675 שרפמן עדי

55651244 שלום תדמור

53228326 ציון תמיר

התש"ע בטבת י"ד  יום עד זו הרשאה של  תוקפה  
משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל ,(2009 בדצמבר   31)

האמורה. במשרתם

(26 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ט
 (3—273 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה סעיף 2 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
בסמים ללוחמה היחידה עובדי את בזה מרשה אני (עדות)1,
מפורטים ואשר שמותיהם האוצר ומע"מ במשרד המכס שבאגף
החוקים על עבירות לביצוע בקשר חקירות לערוך להלן,

והתקנות שלפיהם: הרשומים מטה

המכס2; פקודת -

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק -

(ייצור ומכירה)4; המשכרים פקודת המשקאות -

חדש]5; [נוסח המפוגלים הכהילים פקודת -

[נוסח חדש], התשל"ט-61979; פקודת היבוא והיצוא -

הטבק7; פקודת -

התשכ"א-81961; הבולים על מסמכים, מס חוק -

התשס"ח-92007; יוצרים, זכות חוק -

יוצרים10; זכויות פקודת -

[נוסח חדש], התשל"ב-111972; פקודת סימני מסחר -

סחורות12; סימני פקודת -
התשל"ג-131973 חדש],  [נוסח  המסוכנים הסמים  פקודת  - 
לנקודת או גבול לתחנת  החשוד  של  כניסתו אגב -

לתחומי בהתאם והכל מהם יציאה אגב או לישראל כניסה
מיום   3328 מס' הממשלה, בהחלטת כקבוע האחריות
פעולה שיתוף ולנוהל (1994 ביוני   12) בתמוז התשנ"ד ג'

ישראל. משטרת לבין ומע"מ המכס אגף בין שנקבע

זהות מס' העובד          שם

57141467 ניסים אבגי

24437006 יוסף צור אבן

32369662 עודד אגסי

29482627 יניב אהרוני

58140526 דוד אוחיון

22290274 אוליאל מאיר

58241134 אור-טל אהוד

58331182 יוסי איצקוביץ

28828630 פנחס אלמקיאס

23834518 עזרא ארנסט

58040338 רמי אשוש

29363454 ביטון-בוהדנה
סימונה

69391986 מישל ביטון

24950776 חיים אמרה בן

27708700 דרור אסולין בן

23757313 עופר  בן ישי

28599777 יחזקאל בסון

57061046 שלום בסון

27783026 בר–און רונן

37690179 נפוסי בן גדי

23020142 טיראן גטניו

59665398 גלבוע נתן

24245789 גל גרווני

40892325 דימנט הראל

24903817 וינשטיין סימיס
רוני

22596373 איתן זאבי

55247522 משה זרחיאני

28578599 בני חיים

24944142 יוני חמץ

57525008 אריה חן

38113833 חן כהן 

14634992 חסיוק-גסר
אלכסנדר

22732812 יואב יהודה

23976848 בנימין ינאי

59591958 משה יעקב

59846741 אברהם כהן

68099738 ארמונד כהן

27497718 יוסף כהן

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

.39 עמ' חדש 3, נוסח ישראל, מדינת דיני  2

עמ' 16. התשכ"ה, ס"ח  3

.74 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  4

.88 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  5

.625 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  6

.100 עמ' חדש 5, נוסח ישראל, מדינת דיני  7

עמ' 64. התשכ"א, ס"ח  8

עמ' 34. התשס"ח, ס"ח  9

עמ' 364. א', כרך א"י, 10 חוקי

.511 עמ' חדש 26, נוסח ישראל, מדינת 11 דיני

עמ' 889. ב', כרך א"י, 12 חוקי

.526 עמ' חדש 27, נוסח ישראל, מדינת 13 דיני



1961 22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט

זהות מס' העובד          שם

53665253 אברהם לוי

22145064 אייל לוי

303736227 יוסף בנשטון לוי

23894223 יורם לוי

33624974 כפיר לוי

22118194 מנשה לוי

67784744 ויקטור לזמי

16851651 מריוס לייזר

22578413 איריס לניאדו

24031239 מזרחי חגי

14508204 מינסטר אילן

28456226 גלית מלכה

55116982 צביקה מעוז

38521209 תומר מצא

24031528 מרדכי סטי

69822674 יואל ניטש

23609563 סופר רן

22595987 דורון סמרה

24484826 דני עזרא

306942665 שמחייב עידן

306022195 יורי פורץ

59688879 פידרר זיו

58090978 יובל פניש

27755818 מרדכי פרטוש

17128091 גבריאל פרלמן

28016905 אסף רביד

59637652 משה רוטבאום

התש"ע בטבת י"ד  יום עד זו הרשאה של  תוקפה  
במשרתו משמש ההרשאה מקבל עוד וכל (31 בדצמבר 2009)

האמורה.

(26 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ט
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

  

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה סעיף 2 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
במשרד ומע"מ המכס אגף עובדי את בזה מרשה אני (עדות)1,
בקשר חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם האוצר,
שלפיהם: והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות לביצוע

המכס2; פקודת -

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק -

(ייצור ומכירה)4; המשכרים פקודת המשקאות -

המפוגלים5; הכהילים פקודת -

[נוסח חדש], התשל"ט-61979; פקודת היבוא והיצוא -

הטבק7; פקודת -

התשכ"א-81961; הבולים על מסמכים, מס חוק -

התשס"ח-92007; יוצרים, זכות חוק -

יוצרים10; זכויות פקודת -

[נוסח חדש], התשל"ב-111972; פקודת סימני מסחר -

סחורות12; סימני פקודת -

;131977 לחוק העונשין, התשל"ז- י"א בפרק סימן ו' עבירות לפי -

העונשין,  לחוק ו–246  245 ,244 סעיפים לפי עבירות -
עבירות הנחקרים לחקירת שנעברו בקשר התשל"ז-1977,

ידם. על

זהות מס' העובד         שם

54808399 קאסם דרע אבו

56782329 אביאב שלמה

58421231 אבנרי אילן

54600051 איתן אהרוני

69396588 אוזמו יעקב

58318767 יוסף אורן

16467631 אריאל איינהורן

28848976 דני איציק

59768952 שרוני איתן

28538965 אורן אלחנן

23856255 אליהו אמון

24815623 אייל אלמקיאס

68085760 אלקבץ יוסף

55876387 יצחק אלקלעי

57728420 אפרתי ציון

23069578 אלי אקשטיין

56828221 עופר ארבלי

28148302 רבקה אריאל

58243684 אודי אש

22201941 אשכנזי יוסף

28544617 אהוד בבא

23523962 גדי בהלול

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

.39 עמ' חדש 3, נוסח ישראל, מדינת דיני  2

עמ' 16. התשכ"ה, ס"ח  3

__________
.74 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  4

.88 עמ' חדש 4, נוסח ישראל, מדינת דיני  5

.625 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  6

.100 עמ' חדש 5, נוסח ישראל, מדינת דיני  7

עמ' 64. התשכ"א, ס"ח  8

עמ' 34. התשס"ח, ס"ח  9

עמ' 364. א', כרך א"י, 10 חוקי

.511 עמ' חדש 26, נוסח ישראל, מדינת 11 דיני

עמ' 889. ב', כרך א"י, 12 חוקי

13 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט 1962

זהות מס' העובד        שם

55714679 בויום עמוס

57767543 דורית בוקובזה

57396764 נאור בוקובזה

23771421 יעקב בכמן

23552490 יהודה בלו

59727073 רונן משה בן

54746466 יוסף סבו בן

59802223 בר–שי יצחק

27975390 גלעד ברזני

58612763 אייל ברעם

58455890 ניסים גוזלן

22416242 אבי גוטמן

57780702 גוטמן יצחק

22689905 גלעד גולדברג

43273747 יעקב חבושה גולן

24697138 עודד גולן

28658839 נוריאל גילה

57074015 יורם גלאי

13312814 חי דאי

33189432 לביא דביר

24937849 דדון משה

55469597 שמואל דהן

67615450 דיין דוד

34180877 דנה דיין

33113838 יעקב דנה

59680058 יוסף דנינו

59653600 מיכאל הלוי

59784025 אמיר הראל

23925464 רונן הרשקוביץ

65728529 וילנר גיל

54168612 רות זואריץ

54046149 שלום זיתי

7836596 חבשוש משה

69430908 מנשה חדד

59642041 ענת חוג'ה

16758005 יהושע חייאב

68983428 שמואל חן

67992008 דוד טביבזדה

32951931 מרדכי טולדו

23923261 שרון טורק

56484298 חיים טמיר

55241301 יוסף טריף

59778068 אילן יוסף

22231617 נתנאל יוסף

זהות מס' העובד        שם

57868218 דני יחזקאל

23843600 שוקרון יעל

51137735 בנימין יפת

24884595 יצחק דהן

50695295 אלכס ישע

55472237 יששכר שלמה

22116438 אביב כהן

56640303 אביתר כהן

12365144 אריק כהן

55308944 אשר כהן

302053202 חוסה כהן

32831851 ניר כהן

53365862 שלמה כהן

68957471 שמואל כהן

59081489 אורי ליאתים

23570120 יואב ליברמן

25060245 אלחרר מאיר

28648566 טל מדיוני

270546 מוכתר אריה

58394347 מזרחי אשר

28841054 נגיד מירב

59733139 ליאור מירז

58348459 מלאכי זוהר

41989492 יחיאל מנחם

59261495 יובל מנלה

58014044 שמואל מרדכי

29513009 אייל משען

59703975 אבנר נחמני

58041856 נחמני יאיר

28601334 אלון סבן

 24584088 אביתר סוסיה

58302118 סוסיה אריק

59640854 עופר סופרי

54153598 יצחק סוקמן

23605769 סיגמן יורם

22231740 יורם סעדה

22368112 דורון עוזרי

59270603 עופר עוזרי

52771680 אפרים עזר

27197961 עמוס עטיה

59150748 עמיאל נעמי

52405677 רפי עמיאל

22771026 שמואל עמר

55597710 ענברי יובל



1963 22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט

זהות מס' העובד        שם

24654840 דרור עקה

56526650 פיטוסי ג'ון

56622707 אפרים פירסט

22420020 אלון פלד

58393364 אילן ציזיק

55348643 יאיר קלי

58284019 שלמה רוזן

54172168 עודד רון

53914529 צביקה רחמים

23526189 אלכסנדר רמי

59188631 שוורץ אריה

59837229 בנימין שזו

27819572 אבישג שחורי

56491145 דן שלום

59237404 פנינה שמחון

51155000 שמני דוד

58476177 יאיר שמש

50051838 גדעון שנהב

57212524 עופר שקד

57468910 ישראל שרגא

27417468 רחמים תומר

התש"ע בטבת י"ד  יום עד זו הרשאה של  תוקפה  
משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל ,(2009 בדצמבר   31)

האמורה. במשרתם

(26 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ט
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה סעיף 2 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
הלאומיות משרד התשתיות את עובדי  בזה מרשה אני (עדות)1,
לביצוע בקשר חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם

- על עבירות

רכב הפעלת וחוק התשי"ג-21953, התקנים, חוק (1)
שהם בנושאים התשכ"א-31961, ודלק),  (מנועים 

הלאומיות. משרד התשתיות אחריות בתחום

תדלוק לתחנות דלק מכירת (איסור הדלק משק חוק (2)
התשס"ה-42005. מסוימות),

זהות מס' העובד    שם  

09473075 קרמרסקי   נתן   

029591542 ודבקר  ארז  

056519788 אוזנה  יפה  

028526234 דנית כהן   

053639431 עליזה פרין   

028378263 איהאב אליאס   

059922237 אלדין  נאסר שריף  

056829468 כהן  רמי  

059811281 טובול  יצחק  

006290138 אזולאי  עמרם  

303687685 סרנר  חיים  

062635479 עמר  אלברט  

059703124 שמעון בן שלמה   

030145395 שריר  דב  

050534361 ויסלר  צביקה  

069848570 צור  שרי  

023103864 אל–דין  חיר ראיד  

055093785 אמיר  יונה  

023457560 פארג'  חאלד  

015695497 טמבורו  קורנל  

028788578 סימונה  רויטל  

029326048 סיגלית שניידר   

051034163 אפרים צעידי   

026175018 סעיד  אוסאמה  

התשע"א בטבת כ"ד יום עד  זו  הרשאה של תוקפה  
משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל ,(2010 בדצמבר   31)

האמורה. במשרתם

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

המעביד בהוצאות השתתפות הרחבה בדבר צו
וממנה לעבודה נסיעה

קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

קיבוציים,  הסכמים לחוק  25 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הוראות של תחולתן תורחב כי מצווה אני התשי"ז-11957,
התשס"ח בתמוז כ' ביום שנחתם  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם
הכלכליים, הארגונים  של התיאום לשכת  בין (2008 ביולי   23)
הכללית העובדים הסתדרות לבין בה, המאוגדים הארגונים בשם
ההסכמים בפנקס שמספרו מקצועי, לאיגוד האגף החדשה,
כמפורט  האמורות, ההוראות וכי  7030/2008 הוא הקיבוציים
על ביולי 2008)  1) התשס"ח בסיוון מיום כ"ח יחולו בתוספת,
במפעלים עובדים למעט, אך בישראל והמעבידים העובדים כל
התשמ"ז-21987. מינימום, שכר לחוק 17א מוגנים כאמור בסעיף

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

עמ' 30. התשי"ג, ס"ח  2

עמ' 12. התשכ"א, ס"ח  3

עמ' 62 ועמ' 136. התשס"ה, ס"ח  4__________
1 ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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תוספת
רחבות המו ראות ההו

הסעיף מס'
בהסכם

עד  יהיה  1.7.2008 מיום הנסיעה הוצאות  החזר  שיעור .2
ליום עבודה. שקלים חדשים 22.06

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

עבודתו.

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

כזה. הנחה כרטיס קיים אם

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

לעיל. 2 בסעיף לאמור כפוף זה בסעיף האמור עבודתו;

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

הנ"ל.

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

(6 בינואר 2009) התשס"ט בטבת י'
 (3—107 (חמ

ישי אליהו  
                  שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הסמכה
,1983 התשמ"ג- חדש], [נוסח (מזון) הציבור בריאות פקודת לפי

התשמ"א-1981 חדש], [נוסח הרוקחים פקודת ולפי

סעיף 1 לפקודת בריאות הציבור (מזון)  לפי סמכותי בתוקף  
סעיף  ולפי הפקודה), - (להלן התשמ"ג-11981  חדש], [נוסח
 - (להלן התשמ"א-21981  חדש],  [נוסח הרוקחים לפקודת  46
הכפר ופיתוח משרד החקלאות את עובדי מסמיך אני הסעיף),
הפקודה ולעניין לעניין למפקחים להלן ששמותיהם מפורטים

הסעיף, למעט פיקוח בבתי מרקחת:

שם המפקח זהות  מס'

כרים סמי חלה 59486373אבו

מיכאל 25095118אביגדור

ארז 40079352אהרון

שם המפקח זהות  מס'

חנן 10354975אופיר

דניאל 13642228אורלנסקי

22575971איכר רונן

יעקב 53209482אלעזר

שלמה 57803967אלקיים

חליל 55762314אלקרנאווי

עפיף 23296197אלקרנאווי

חיים 53576278אמסלם

34223784אסל עדי

24012700ארגוב שבתאי

23500481אשרף עופר

איתן בסט 07298813בן

אבי שושן 59661652בן

חגי 24308819בנימין

62006218בנקין נפתלי

24541286בסט רון

מיכאל 25630351גבאי

036303352גרוס תדהר

תום 59486373גרוסמן

סולטאן 27523653גריפת

נפתלי 59019075דדון

24143380הירש יפתח

גדי 06085435הספל

ברוך זהב 57347940הר

כוכבה ישי 59277905הראל

23563554הרוש יעקוב

24542789זהבי אלון

23919814זהבי עופר

24852733חבר ניר

עותניאל 22925812חדד

יקיר 31597453חוכימה

חמודלי 56969546חמוד

יובל 56650096חן

גבריאל 35732932טובול

50452374טויל אריק

23502016יהודה אמנון __________
.750 עמ' חדש 36, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

.694 עמ' חדש 35, נוסח ישראל, מדינת דיני  2
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שם המפקח זהות  מס'

57726465יחיא חנוך

אשר 54769575יצהרי

021397617ישראל מרדכי

אוהד 35999234ישראלי

איציק 32370231כהן

39460266כהן זיו

אמיר 23731888לב

25591165לוי אסף

שלמה 65112138לוסטיג

37394160לנקרי מיכאל

גלעד 22663678מזרחי

59804476מלכא ציון

חיים 62902887ממן

24949687משיח יצחק

53215257נשר דוד

יצחק 59560771סמה

אייל 13771776פבזנר

דקר 32312381פרג'

שלומי 27199884פרז

55595391קורן שוקי

טל 31443989קייל

רואי 57776288קליגר

שלמה 54854468רבי

אורן 24436859רהט

רינת קוריס 33969148רחמים

שי 27719855רקובצקי

גבריאל 3437100שהם

יצחק 16987349שר

התש"ע בטבת י"ד  יום עד זו הסמכה של  תוקפה  
משמשים ההסמכה מקבלי עוד וכל ,(2009 בדצמבר   31)

הכפר. במשרד החקלאות ופיתוח במשרתם
(12 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ד

 (3—2434 (חמ
ישראלי אבי  

                המנהל הכללי של משרד הבריאות

מקדמית החלטה קבלת בדבר הודעה
ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 חוק היטלי סחר לפי

לחוק 28(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף כי בזה מודיע  אני
החוק),   - (להלן התשנ"א-11991  הגנה, ואמצעי סחר היטלי
החלטה (25 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ה ביום קיבלתי
99 בע"מ  מתכת מודגל חברת תלונת חקירת במסגרת מקדמית
בשיטת צנרת לחיבור ואבזרים מחברים של בהיצף יבוא על

התלונה). - (להלן העממית מסין החירוץ

התלונה  נושאי  המוצרים, כי קבעתי המקדמית  בהחלטה 
היצרני לענף  ממשי לנזק הגורם בהיצף לכאורה מיובאים 
במתן צורך קיים  כי המקדמית בהחלטה קבעתי כן  המקומי;
המקומי היצרני לענף להיגרם העלול נזק למניעת זמנית ערובה

אלה: החקירה, בשיעורים במהלך

יצרן
ההיצף שיעור

באחוזים

 Shanghai Recomb Piping
System IMP & EXP co. Ltd

31.3

 Shanghai Vision
Mechanical Joint Co. Ltd

10.3

אחרים סיניים 31.3יצרנים

היטל  השבת על להורות השר רשאי לחוק,  42 סעיף   לפי
מישראל. טובין שיוצאו בייצור טובין ששימשו על ששולם

הערובה על הודעה למנהל מסרתי לחוק, 29(א) סעיף   לפי
התלונה, נושאי המוצרים, של מיבואנים שיגבה כדי הזמנית

האמורים. השיעורים לפי ההיטל לתשלום ערובה

ההחלטה על עתירה להגיש ניתן לחוק, 28(ה) סעיף   לפי
ימים   15 בתוך מינהליים, לעניינים המשפט לבית המקדמית
ברשומות, מיום פרסומה או ההחלטה לעותר על שנודע מיום

המוקדם. לפי

בסעיף כהגדרתו מיודע,  צד רשאי  לחוק, 30(א) סעיף   לפי
נוספים מידע טענות, ראיות או להגיש לידי, בכתב, לחוק, 28(ג)
המקדמית, ההחלטה קבלת בעת לפני היו שלא לחקירה, הנוגעים

האמורה. ההחלטה לו שהומצאה מיום ימים 30 בתוך

המקדמית, להחלטה בנוגע  חסוי שאינו  מידע לקבלת
אחר, ניתן בירור לכל או נוסף מידע או ראיות להגשת טענות,
והתעסוקה, המסחר התעשיה משרד המען: לפי לח"מ, לפנות
פקס' ;02-6662621/2 טל' ,91036 ירושלים ,5 ישראל בנק  רח'

.02-6662939

(28 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ט

 (3—383 (חמ
פסח ראובן  

           ממונה על היטל היצף והיטל משווה

__________
.5 עמ' התשס"ט, ;662 עמ' התשס"ה, עמ' 38; התשנ"א, ס"ח  1
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סכומים עדכון על הודעה
ציבוריים, התשל"ו-1976 גופים חוק עסקאות לפי

גופים עסקאות לחוק 2(ג) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
בטבת ה'  מיום כי מודיע אני  התשל"ו-11976, ציבוריים,
2(ג) סעיף לעניין המעודכן, הסכום (2009 בינואר   1) התשס"ט

חדשים.  4,440 שקלים לחוק האמור, הוא

(5 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ט'
 (3—1605 (חמ

נסרדישי   יהודה
                          מנהל רשות המסים בישראל

__________
עמ' התשס"ה, י"פ ;145 עמ' התשס"ד, עמ' 280; התשל"ו, ס"ח  1 

.1981 עמ' התשס"ח, ;2323 עמ' התשס"ו, ;2164 

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מק/12802".

אבו שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות ,630.000 :X קואורדינטות ,19 נעמי רח'  טור,

בשלמותה. חלקה 223 29982 (שומה), גוש ;221.750 :Y

 5 מגורים מאזור ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת
ללא בשטח לקיים בהתאם הבניין בקווי שינוי ב) א'; למגורים
ג) קביעת שלבי 1864א; בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי
בינוי הוראות קביעת ד) כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע
הוראות קביעת ה) בשטח; בניה  היתר  למתן תנאים וקביעת

להריסה. ומדרגות גדר מבנה, בניין, בגין

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן
פולק יהושע  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

יהודה מטה 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 יהודה מטה ולבניה
מי/מק/816/ה", מס' מפורטת "תכנית מופקדת ירושלים מחוז

מי/816. מי/200, לתכניות שינוי

גבולות שואבה; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מטה האזורית המועצה  שבתחום שואבה מושב  התכנית:

מי/במ/816. תכנית לפי ו–31 30 מגרשים יהודה;

ו–31. 30 מגרשים בין חדש גבול קביעת התכנית: מטרת

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
טל' שמשון, ד"נ העזר, אבן מרכז יהודה, מטה ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900947
המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.02-6290200 טל' ירושלים, ,1

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

מסתמכת. היא שעליהן
מאיר ויזל  

המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב     

הרצליה 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,
הר/ לתכניות בהתאם הר/1935, לתכנית שינוי  הר/מק/1935/א",

הר/410/א. הר/1914/א, הר/1993, ,1914

רח' הזורע שמריהו, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותם 7א 6א, 5א, מגרשים ;155 ,154 ח"ח ,6671 גוש -

.1935 מתכנית

במתחם חדשים מגרשים  שני יצירת א) התכנית:  מטרת
וחלוקה איחוד באמצעות שמריהו, בכפר האמריקני הספר בית
במגרשים בניין  קווי שינוי ב) קיימים; מגרשים שלושה  של

החדשים.

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

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ובמשרדי הרצליה, ,22 סוקלוב רח' הרצליה, ולבניה לתכנון
,125 בגין רח' אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-7632585 טל' אביב, תל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

גרמן יעל  
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון
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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
חפ/מק/1634א", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה

הרחבת רח' נתנזון. חפ/1634, לתכנית שינוי

הממשלה, קרית חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח ,10840 גוש - פל–ים שד' לפני הצומת עם נתנזון רח' קצה

.28 ,17 ח"ח ,10842 גוש ;9

הרחבת דרך. מטרת התכנית:

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
המחלקה במשרדי בתכנית ניתן לעיין בעיתונים. הפרסומים בין
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
,4811 ת"ד חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  בדואר:
העתק את ימציא  המתנגד  .31047 חיפה ,14 שוקרי חסן רח'
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

.04-8633448 טל' ,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
מס'חפ/מק/2279",שינויבקווי בניין,והוספתקומה אחתמעלהמותר
המאושרות לתכניות שינוי ,7 יואל רח'  ,17 חלקה ,12455  בגוש

חפ/363. חפ/422, חפ/229, חפ/113,

 7 יואל רח' הכרמל, הדר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.17 חלקה ,12455 גוש -

קומה הוספת ב) בניה; תוספות הסדרת א) התכנית: מטרת
בניה לקונטור בהתאם בניין בקווי שינוי ג) המותר; מעל אחת

קיימת.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3464 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5818, 23.5.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלמוג חדוה  
             יושבת ראש ועדת המשנה המקומית

חיפה ולבניה לתכנון

זבולון 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,
סימטרי באופן קרקע ייעודי בין שטחים החלפת זב/מק/6/ז",
תכנית זב/6/ד, לתכנית  שינוי הבניה, בהוראות שינוי ללא 

יגור. קיבוץ של המיתאר

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

- הקרקע ייעודי בתפרוסת  שינוי א)  התכנית: מטרת
וללא סימטרי באופן הנדסיים ומיתקנים 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

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4651 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5847, 15.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' זבולון, ,30030 המכבי כפר  דואר זבולון, ולבניה  לתכנון 
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-8478105
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633447 טל' חיפה33095, פלי"ם15, שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

ישורון דב  
המקומית הוועדה ראש יושב

זבולון ולבניה לתכנון

הכרמל חוף 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 הכרמל חוף ולבניה
חכ/מק/9/17/א", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה מחוז

משח/18. חכ/17/א, חכ/17/ו, לתכניות שינוי

- כרמל עין קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 12 ,4 חלקות גוש 11773, 18-13 בשלמותן; חלקות ,11772 גוש

בשלמותן.

של המאושרת המיתאר תכנית  עדכון  התכנית: מטרת
קווי שינוי  ב) למגרשים; חלוקה  א) ידי:  על כרמל, עין קיבוץ 
אדריכלי; ד) שינוי עיצוב בדבר בינוי או הוראות בניין; ג) שינוי
סך את לשנות בלי אחת בתכנית מותרים בניה שטחי חלוקת
מגרשים קביעת  ה)  בתכנית; לבניה המותר הכולל  השטח  כל

קטנות בקיבוץ. דיור יחידות לבניית וזכויות בניה

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 .04-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-8633448 טל' חיפה, 15א, הפלי"ם רח' חיפה, מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
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הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

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

לתרשצ/2/21/3. שינוי ,"709

רח' שושנת עתלית, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 237 חלקה ,10562 גוש - הים

מהמגרש הדרומי בחלק הבניין קו התכנית: הקטנת מטרת
מותרת של 2 מ'  בניה תוספת לאחר הנותרת מ–1.80 מ' (היתרה
3.80 מ')  הוא מהגבול של הבניין המרחק הקיים שבו זה במגרש
כלפי  הגדלת תוספת הבניה ידי שנותרה בפועל על ל–70 ס"מ

שביל הולכי רגל.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1711 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5771, 18.12.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

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

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בעיתונים שפורסמה ש/מק/1122/ג, מס'  מפורטת תכנית 
התשס"ט, ,5864 הפרסומים  ובילקוט  27.10.2008 ביום
והבניה,  התכנון לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,281 עמ'
המקומית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965,
ש/מק/ מס' מפורטת "תכנית מופקדת שומרון ולבניה  לתכנון

ש/23/א. ש/1122/א, שינוי לתכניות 1122/ג",

בנימינה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

ועיצוב בינוי בדבר הוראות שינוי א) התכנית: מטרת
בתחומי למתן היתרים ותנאים הוראות ב) קביעת ארכיטקטוני;

זו. תכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
שומרון, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
ההתנגדות יומצא למשרדי זכרון יעקב. העתק ,52 המייסדים רח'
15/ב, הפלי"ם שד' יפה, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה

.04-8616252 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
קירמאיר מוטי  

המקומית הוועדה ראש יושב
שומרון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

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

כס/מק/14/1/לו". מס' מפורטת "תכנית (1)

רח'  סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.76 חלקה חלקי גוש 6431, - 2 שלונסקי

תוספת  תכנונית שתאפשר מסגרת התכנית: יצירת מטרת  
הוראות א) קביעת ידי: על ,2 שלונסקי ברח' קיים פרטי  לבית
ניוד זכויות לגבי הוראות קביעת ב) אחורי; קו בניין בדבר

הקומות. בין בניה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.12 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5854, 12.9.2008 ובילקוט

מס' כס/מק/15/1/נו". "תכנית מפורטת (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
שטח ניוד לאפשר ג) ל–50%; מ–35% מזרחית ביח"ד תכסית
לחניה כל השטח לחניה שניה, בתנאי שגודל סך ממרתף
בניה זכויות הוראות, קביעת  ד) מ"ר;   35 על יעלה לא

ופיתוח.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4652 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5847, 15.8.2008 ובילקוט

מס' כס/מק/504". "תכנית מפורטת (3)

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4652 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5847, 22.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח' סבא, כפר ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

חמו בן יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

ציונה נס 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,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ציונה נס ולבניה
נס/מק/105/ מיתאר מפורטת מס' המרכז מופקדת "תכנית מחוז
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לתכניות נס/ נס/105/א, בהתאם נס/1/1, לתכניות שינוי א/22",
נס/תממ/21/3. נס/מק/5/1, נס/מק/105/א/6, נס/2/1/ב, ,2/1

 2 פשוש רח' ציונה, נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.78 ח"ח ,3753 גוש -

למבנה והתאמתו צדדי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
קיים.

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

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
שבו יוסי

המקומית הוועדה ראש יושב
ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה 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,

נת/100/ש/1. לתכנית שינוי נת/מק/39/553",

 5 גולומב רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,8267 גוש ;302 ,297 ח"ח גוש 8231, - 27 כוכבא בר רח' פינת

ח"ח 545. 1009 בשלמותן, ,528 חלקות

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2524 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5789, 22.2.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין מחוז המרכז, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
שר שמעון  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

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

לתכניות שינוי  פת/מק/35/1240", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/מק/2000/ד/2. פת/מק/2000/ד, 2000/א, ,2000 ,1240

פת/מק/36/1240.

גנים,  בת שכ' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן. 425 ,245 ,19 חלקות גוש 6715, - 1 נחמן גלמן רח'

ידי:  על  בציבורי, פרטי שטח החלפת התכנית: מטרת    
קו שינוי ב) מחדש בהסכמת הבעלים; וחלוקה איחוד א)

בניין צדדי.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4688 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5848, 1.8.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  פת/מק/60/2003", מס' מיתאר "תכנית (2) 
2000/א. ,2000 ,16/2003

אליהו  רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.21 ,19 ,15 ח"ח גוש 6357, - 11 ,9 ,8 נתניהו יוני רח' ,10 חור בן

שינוי  ללא המגרשים בין יח"ד העברת התכנית: מטרת  
על זכויות הבניה, כל בסך שינוי וללא יח"ד הכללי במספר
תותר ב) הבעלים; בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד א) ידי:
 6 ,5 ,1 למגרשים ממגרש 9 (תא שטח 103) 15 יח"ד העברת
6 (תא שטח 102); ,5 מגרשים איחוד ג) ;(102 ,101 (תאי שטח
הקטנה בקו  ל–3.6 מ'; ה) מ' בניין לשצ"פ מ–5 ד) הקטנה בקו

ב–10%. צדי בניין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.284 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5864, 3.10.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אוחיון יצחק
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

רצ/3/114. לתכנית שינוי מק/34/114",

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 54 ,53 חלקות ,3939 גוש - ראשון  קדמת  ,11 הירדן משמר

בשלמותן.

ב–7  יח"ד ל–19 מגורים מבנה בניית א) התכנית: מטרת
מבנים קיימים, הריסת מגרשים, איחוד ב) על עמודים; קומות
יח"ד; ומס'  קומות  מס' בניין, גובה קביעת בניין, קווי   שינוי 

לחלחול וגינון. 20% תכסית של מינימום ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4129 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5389, 15.5.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב  
לציון ראשון ולבניה לתכנון



22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט 1970

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
רח/מק/2110/ב/4", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז
רח/2000/ח, רח/2110, לתכניות כפיפות ,R/6/רח לתכנית שינוי
רח/תמא/18, רח/ת/מ/מ/21/3, רח/מק/2110/א/2, רח/מח/140,

רח/תמא/4/18. רח/תמא/2/4,

פינשטיין רח' בתכנית ומקומם: רחובות, הכלולים השטחים
גד  דרך התכנית: גבולות בשלמותה;  1 חלקה ,3654 גוש -

פיינשטיין.

באזור ב' דרגה דלק, תחנת הקמת א) התכנית: מטרת
הוראות קביעת ב) תממ/21/3; לפי ותעסוקה, מלאכה תעשיה,
הוראות קביעת ג) המותרים;  והשימושים בניה  זכויות בדבר

בניה. היתר בדבר

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
ההתנגדות העתק .08-9392293 טל' ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית  יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
המרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רמלה
לתכניות כפיפות לה/מק/28/160", מס'  מיתאר "תכנית מופקדת 

לה/3/1000. לה/160,

חלקות גוש5804, רמלה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.292 ,23 ח"ח גוש 4348, 54 בשלמותן; ,49

שטחים בהסכמה; ב) החלפת וחלוקה התכנית: א) איחוד מטרת
ג) הנחיה קהילתי; מרכז הקמת לצורך ושצ"פ, שב"צ לצורכי ציבור,

בינוי. בתכנית כמסומן וחניה ריצוף גינון, שטח בדבר

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 למשרדי הוועדה 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 את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
יואל לביא  

המקומית הוועדה ראש יושב
רמלה ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום
שינוי שד/מק/18/86", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

שד/1000/ב, שד/12/86. לתכניות

ח"ח ,7610 גוש ימין - נוה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
שד/12/86. מתכנית בחלקו 114 מגרש ;50

על ,114 במגרש שחיה פרטית בריכת בניית התכנית:  מטרת
פרטית שחיה ברית לבניית המינימלי המגרש גודל הקטנת א) ידי:
לבריכת שחיה  אחורי בניין קו הקטנת ל–510 מ"ר; ב) מ"ר  מ–800
מ–4  לבריכה אחורי בניין מרחק בין קו שינוי קביעת ג) מ'; ל–1 מ' מ–5

מ"ר. ל–44 הבריכה קביעת שטח ד) מ'; מ' ל–1

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
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
המחוזית הוועדה הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה  לתכנון
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

משמ/105(שד). שד/11/130, לתכניות שינוי שד/מק/23/130",

- חמד שדי ,8 משק ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 10 חלקה ,8550 גוש

למבנה מס' נקודתי קדמי בניין קו שינוי א) מטרת התכנית:
למבנה  צדדי נקודתי בניין שינוי קו ב) ל–2.20-3.30 מ'; מ' מ–5 1
למבנה  צדדי נקודתי בניין שינוי קו ג) ל–1.10 מ'; מ' מ–3 2 מס'
למבנה  אחורי נקודתי בניין שינוי קו ד) ל–2 מ'; מ' מ–3 3  מס'
בניה  היתרי להוצאת הוראות קביעת ה) ל–3.40 מ'; מ' מ–5 3 מס'

היתר. ללא מבנים ולהריסת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1729 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5631, 26.1.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה  לתכנון
ת"ד השרון, דרום ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי



1971 22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט

בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-9000560 טל' ירק, נוה ,500
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

זמ/1/45/598א. לתכנית שינוי זמ/מק/1/45/598/א/1",

רח' המפרש יבנה, גן ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.507 חלקה ,557 גוש -

מ–5  מזרחי פינתי קדמי בניין קו הקטנת א) התכנית: מטרת
צפוני  אחורי בניין קו והקטנת צדי, כקו והגדרתו מ' ל–2.7  מ' 
אחת  ליחידה מ–2 יח"ד מס' יח"ד ב) הקטנת מ'; ל–2.7 מ' מ–3
לבניה ומספר שטח השטח הכולל המותר כל (ללא שינוי בסך
להקמת מינימלי  מגרש גודל  הקטנת ג)  המקורות); החניות 
דרומי לשפת  קדמי בניין קו ל–650 מ"ר, והגדרת שחיה בריכת
חניה  כולל הגדלת תכסית קרקע מרבית לא ד) ל–2.3 מ'; הבריכה

ל–55%. מקורה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1830 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5774, 28.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
כביש (על עקרון ביל"ו, צומת מרכז זמורה, בניין ולבניה לתכנון
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,(411
לעיין וכל מעוניין רשאי רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

טל אדם  
המרחבית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
חש/4/2, חש/3/2, מקומיות לתכניות שינוי חש/מק/37/2", מס'

ומשמ/47. חש/2/10

- ציון בני מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מ"ר. 14,947 התכנית: שטח ;23 חלקה ,8043 גוש

מגורים למיקום מבני הוראות בינוי התכנית: קביעת מטרת
בין בניין קו קביעת א) ידי: על שחיה, בריכת והקמת בנחלה
פרטית  שחיה בריכת הקמת ב) ל–0 מ' או 5 מ'; המגורים מבני
תברואה הוראות קביעת ג) בנחלה; המגורים אזור בתחום
הפרטית; השחיה בריכת ותפעול להקמה סביבה  ואיכות

בניה ומגבלות הוראות קביעת ד)

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5843

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-9596505 טל' ,60990 קיבוץ שפיים השרון, חוף  לתכנון ולבניה
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן

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 תכנון מקומי מזרח מרחב

והודעה מפורטת תכנית אישור ביטול בדבר הודעה
מתוקנת בדבר אישורה

תכנית אישור הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
ביום בעיתונים שפורסמה מש/מק/257/1-7, מס'  מפורטת 
וכי ,1278 עמ' התשס"ח, ,5757 הפרסומים  ובילקוט  5.12.2007
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם
מש/מק/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר הודעה נמסרת

מש/138/1-7א. לתכנית שינוי ,"257/1-7

,7864 גוש ומקומם: קלנסואה - השטחים הכלולים בתכנית
.53 ,52 ,44 ,43 ,36 ח"ח 35, 40 בשלמותה, חלקה

הסכמת ללא השטח וחלוקת איחוד התכנית: מטרת
הבעלים.

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,14/123 רח' ,415 ת"ד קלנסואה, השרון,  מזרח ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8781286 טל' קלנסואה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח ולבניה לתכנון

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  ממ/מק/1/3172", מס' מפורטת "תכנית (1)
ממ/950. ממ/3087,

דרך  שמואל, גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.16 חלקה ,6392 רבין - גוש

באזור  ג' מדרגה תדלוק תחנת  הקמת  א) התכנית: מטרת  
 16 ח"ח של ייעוד שינוי  ב) לחקלאות;  בתכנית  המיועד
זיקת קביעת ג) דלק; לתחנת המיועד לשטח חקלאי משטח
יצחק פתוח מדרך תוך שטח ציבורי רכב למעבר כלי הנאה

תדלוק. לתחנת רבין

לתכנית שינוי ממ/מק/9136", מס' מפורטת "תכנית (2)
ממ(שד)/2/1002.

בארי 28  רח' כוכב יאיר, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.167 חלקה ,8912 גוש -

וקביעת  שחיה בריכת בניית התרת א) התכנית: מטרת  
לפי למגורים אחורי בניין קו שינוי ב) לבריכה; בניה הוראות
קיימת: מצב בניה לפי למגורים בניין קו ג) שינוי קיים; מצב

מ'. במקום 5 עד 3 מ' קדמי במקום 3 מ', 1.80 מ' עד אחורי
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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
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח' אפק, מצפה  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9302051/2/3
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אלונים לבנה  

המקומית הוועדה ראש יושבת
אפק מצפה ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
קצרין מקומי תכנון מרחב

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

בתוקף. לתכנית ג/9532 מק/14/9532", שינוי

,11 רח' מירון קצרין, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.171 מגרש ;201000 - גוש רובע בתרא

מ–5 מ'  בתכנית הקבוע קו בניין אחורי שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–0

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.810 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5746, 7.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-6969664 טל' קצרין, ,28 ת"ד קצרין, ולבניה לתכנון
הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  במשרדי
לעיין  רשאי מעוניין 04-6508580, וכל טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

לב שמואל בר  
המקומית הוועדה ראש יושב

קצרין ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

לתכניות שינוי  גא/מק/29/08", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/9915. ג/7025,

גוש 10286, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. B/6/1 מגרש ;6 ח"ח

בתכנית,  הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
דרך. והרחבת

לתכנית שינוי גא/מק/79/07", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12588.

גוש 17557, - מנדא ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותם. 22 ,20 מגרשים ;59 ח"ח

אחר. למגרש ממגרש בניה אחוזי העברת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9502021 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
סלאם חאמד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

גלבוע 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,
ג/6540. לתכנית כפיפות לתכנית ג/7079, ג/גל/מק/105", שינוי

,20775 גוש און - רם בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.121 ,52 ח"ח

כל שטח בסך שינוי ללא שטחים החלפת מטרת התכנית:
בתכנית. מאושר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.18 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5854, 8.8.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-6533237 טל' הגלבוע, ד"נ הגלבוע, ולבניה לתכנון
נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

עטר דניאל  
המקומית הוועדה ראש יושב

גלבוע ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

מקומית 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 אשר חבל
שינוי חא/מק/24/2007", מס'  מקומית מיתאר "תכנית מופקדת 

חא/מק/2/2000. ג/9096, לתכניות

,18482 גוש רגבה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.31 ,19 ,15 ,11 ,7 ח"ח 6, 29 בשלמותן, ,21 חלקות

שינוי ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
ועיצוב בינוי הנחיות ג) קביעת למסחר; הבניה שטחי חלוקת

בניין. ד) הקטנת קווי אדריכלי;

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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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 .04-9879610 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, חבל ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508503 מחוז הצפון, נצרת עילית, טל'
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
שביט יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

.287 לגב"מ שינוי מק/יז/10/287", מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש 17784, - ברק אחוזת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 132 חלקה

במגרש 132. קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  

לתכנית שינוי מק/יז/09/7078", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/2731. לתכנית תואמת ג/7078,

גוש 11742, - העמק ומקומם: עין הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 85 חלקה

בהתאם  ל–4 מ' מ' מ–5 קדמי התכנית: א) שינוי קו בניין מטרת
מ'. ל–0 מ' מ–3 למרתף צדי, בניין קו שינוי ב) בפועל; לקיים

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
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 התשכ"ה-1965, והבניה,

לתכנית שינוי מק/יז/01/12412", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/12412.

גוש 20278, - מגידו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.17 ,14 ,13 ח"ח ,20279 גוש ;29-27 ח"ח

בשכונת  בהסכמה, מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
ההרחבה מגידו.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3274 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 11.5.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי מק/יז/01/12466", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/12466.

גוש 23245, - גזית קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.3 ח"ח

בקיבוץ  מגרשים בשני בניין בקווי שינויים התכנית: מטרת  
הקיים. לפי מ', ל–0 מ' מ–3 גזית

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ח. ,5813

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

לקהל. פתוחים האמורים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

באישור מפורטות תכניות אישור בדבר  הודעה
הפנים שר

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

לתכניות שינוי  גלג/53/07/12452", מס' מפורטת  "תכנית  (1)
גלג/20/05/12452. ג/12452,

גוש 19289, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.19 ,18 ,15 ,8 ח"ח

העתקת  ב) ללא הסכמה; וחלוקה א) איחוד התכנית: מטרת  
תכנית ג) קביעת הוראות בהתאם להוראות ציבורי; שטח

דרך. הסטת ד) מאושרת; ג/12452

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4266 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5837, 4.7.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  גלג/17/07/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/9169. ג/668, ג/6671, ג/12906,

גוש 19321, - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.156 ,120 ח"ח 118, 119 בשלמותן, ,80 חלקה

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1281 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5757, 26.9.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון
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העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
8/מע/מק/81/8588", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

8/ג/8588. לתכנית שינוי

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

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

בניה. הוראות

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל' עילית,
נצרת רבין, קרית הצפון, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית הוועדה

.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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

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

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

לתכניות שינוי  מג/מק-5/2006", מס' מפורטת "תכנית (1) 
מג/מק63/2004. ג/12402,

 - קורן-מעלות ואדי ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.6 ,5 ,2 ,1 ח"ח ,18434 גוש

,2 ,1 ח"ח דרך בגוש 18434, תוואי שינוי א) מטרת התכנית:  
ל–5 מ';  מ' מ–8 13 מגרש לכיוון צדדי בניין קו שינוי ב) ;6 ,5
בניין  קו שינוי ד) ל–5 מ'; מ' בניין אחורי מ–8 ג) שינוי קו
ה) איחוד מגרשים 14, ל–5 מ'; מ' מ–8 16 מגרש לכיוון צדדי

אחד 200. 15 למגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4303 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 18.7.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי מג/מק-22/2007", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/3963.

גוש 18372, - מעונה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,3 ח"ח ,18373 גוש ;49 ,36-34 ,32 ,30 ,28-25 ח"ח ,31 חלקה

.1 ח"ח ,18396 גוש ;34

לאפשר  כדי  52 במגרש  בניין קו שינוי התכנית: מטרת  
במגרש. דיור יחידת הקמת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2380 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5786, 13.2.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-9979659 טל' מעונה, מושב הגליל, מעלה ולבניה לתכנון
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

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

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

לתכנית שינוי מק/מח/3/05/5867", מס'  מפורטת "תכנית  (1)
מסעדה. בכפר - ג/5867 מפורטת

מסעדה. כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

בתכנית. המוצע לפי בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ח. ,5835

לתכנית שינוי מק/מח/2/07/5867", מס' מפורטת "תכנית (2)
מסעדה. בכפר ג/5867 מפורטת

מסעדה. כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

בתכנית. לפי המוצע בניין בקווי התכנית: שינוי מטרת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
התשס"ח. ,5835

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
,04-6983608 ,04-6981677 טל' חרמון, מעלה ולבניה לתכנון
,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת 

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

יהודה וולמן  
המרחבית  הוועדה ראש יושב  
                    לתכנון ולבניה מעלה חרמון 

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

נקודתית 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 נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/1507", נקודתית מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

ג/6400. לתכנית

,19634 גוש חורפיש - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.37 ,19 ח"ח

הנדרשת נוספת להתפתחות מענה מתן א) התכנית: מטרת
בהוראות שינוי ב) קיים; ילדים) (פנימיית ציבור מבנה לאתר

למבנה ציבור. הבינוי באתר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
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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'
,595 ת"ד הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

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

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

לתכנית ג/1275, מס' מנ/מק/1306", שינוי "תכנית מפורטת (1)
אח/120/04. עם תכנית משתלבת

קואורדינטה  חורפיש, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקה ,19467 גוש ;Y = 769.225 קואורדינטה ;X = 233.175

ח"ח 90. 66 בשלמותה,

בינוי  שינוי הוראות בניין; ב) שינוי קווי התכנית: א) מטרת  
מינימלי. מגרש ג) שינוי גודל אדריכלי; ועיצוב

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

לתכניות ג/10779  מנ/מק/4403", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
וג/13502.

גוש  - חלב גוש ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
,72-64 חלקות ,14107 גוש ;1 ח"ח ,14106 גוש ;6 ח"ח ,14104

.107 ,101 ח"ח ,14108 גוש ;97 ,74 ,73 ,63 ,62 ח"ח

תכניות  לפי מאושרת חלוקה שינוי התכנית: הוראות עיקרי  
ג/13502. ג/10779,

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.38 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5444, 9.9.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-9978030 טל' מעלות, ,494 ת"ד נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בימים בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 נצרת עילית, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

בוחבוט שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

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

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

לתכנית שינוי מש/מק/גבמ/2/29", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/במ/29.

גוש 19352, - הררית/יחד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 110 מגרש ;20 ח"ח

ל–1.61 מ';  מ' מ–4 מזרחי צדי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
בניין צדי  שינוי קו ל–1.59 מ'; ג) מ' בניין אחורי מ–4 ב) שינוי קו

מ'. ל–3.97 מ' מ–4 מערבי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.159 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 19.9.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי מש/מק/6/5357", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/5357.

,19163 גוש  - גילון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 124 מגרש ;87 ח"ח

בניין  קו והגדלת קדמי בניין קו הקטנת התכנית: מטרת  
במגרש. אחורי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.159 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 19.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,04-9990102 טל' משגב, תרדיון, אזור תעשיה משגב, ולבניה לתכנון
,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בימים בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 נצרת עילית, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

רון שני  
המקומית הוועדה ראש יושב

משגב ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי 5/מק/2501", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/מק/2093. 5/במ/185, לתכניות

ד', רמות שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.24 חלקה גוש 38392, - 4 לבון פנחס רח'

א' מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת
שינוי א) ידי: בודד, על חד–משפחתי ,238 מגרש מס' (בנה ביתך),
בעבור קדמי בניין  קו ושינוי ואחוריים, צדדיים בניין  בקווי
נפרד מהקונסטרוקציה בלתי חלק תמיכה המהוות עם קורות
לגבי בינוי הוראות שינוי ב) המבנה; של האדריכלי והעיצוב

וגדרות. גגות וגובה צורה

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

המקומית הוועדה ראש יושב
שבע לתכנון ולבניה באר



22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט 1976

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

5332/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, סרטגון פירוק ובעניין

שושני, אמיר עו"ד ב"כ ע"י ואח', אלוז ליאת והמבקשים:
.93480 ירושלים ,101 חברון מדרך

בקשה  הוגשה  20.11.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

19.3.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.5.3.2009 ביום

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

עו"ד שושני, אמיר  
כוח המבקשים בא

בירושלים המחוזי המשפט בבית

5302/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, ושווק לסחר חברה מלמן את מלמן פירוק  ובעניין
,51-244610-5

מרח' ,51-002801-2 ח"פ בע"מ, ושות' צוקרמן והמבקשת:
בקר,  א' ו/או כהן  צבי  עו"ד ב"כ  ע"י  אביב, תל  ,17 מוזס נח
פקס' ,03-5616123 טל' ,61204 אביב תל ,90 החשמונאים מרח'

.03-5610647

בקשה  הוגשה  29.10.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

5.3.2009 בשעה 9.30. ביום בדין

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
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.1.3.2009 ביום

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

עו"ד צבי כהן,  
המבקשת כוח בא

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4286/07 אזרחי תיק

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

,51-064585-6 ח"פ בע"מ, מעון חברת לי פירוק ובעניין

חשין, עדיאל עו"ד ב"כ ע"י ואח', בקאל אלי והמבקשים:
.91006 ירושלים ,678 ת"ד ירושלים, ,16 שמאי מרח'

בקשה  הוגשה  10.10.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

5.3.2009 בשעה 10.30. ביום בדין

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
.22.2.2009 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

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

עו"ד חשין, עדיאל  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2712/08 אזרחי תיק

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

,51-020328-4 ח"פ בע"מ, חימום) (מוצרי א.ל.מ פירוק ובעניין
,66171 אביב תל ,34 גולמב מרח'

גיל עו"ד ב"כ  ע"י ,995460623 ת"ז שאמי, נאיף והמבקש:
,1 עזריאלי מרכז שטרן, עזריאל, בנאי, עו"ד ממשרד שטרן,
פקס' ,03-7775200 טל' ,67011 אביב תל ,19 קומה העגול, הבניין

.03-7775201

בקשה  הוגשה  11.11.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

4.2.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
.26.1.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד שטרן, גיל  
המבקש כוח בא

 



1977 22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2760/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, (1995) פולק גריאטרי סיעודי חולים פירוק בית ובעניין

מריאל עו"ד ב"כ ע"י ואח', איגור נורמנטוביץ והמבקשים:
.38361 חדרה ,22/2 ששת הימים מרח' אפלמן, 

בקשה  הוגשה  19.11.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת  החברה את לפרק אביב  בתל המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

12.2.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
 18.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.10.2.2009 ביום

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

עו"ד מריאל אפלמן,  
המבקשים כוח באת

 

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2821/08 אזרחי תיק

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

בפירוק ,51-276558-7 ח"פ בע"מ, אגרופילד חב' פירוק ובעניין
זמני,

,51-406268-6 ח"פ בע"מ, שירותים ל.ר.א.א. והמבקש:
איתן ו/או פטר-קאופמן ענבר ו/או קאופמן ערן עו"ד ב"כ ע"י
דין, עורכי משרד ושות', מקאופמן רפפורט, אלון ו/או קאופומן
פקס' ,03-6098040 טל' ,64928 אביב תל ,39 המלך שאול שד'

.03-6098050

בקשה  הוגשה  27.11.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת  החברה את לפרק אביב  בתל המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

19.2.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
.5.2.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד קאופמן, ערן  
הזמני המפרק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2854/08 אזרחי תיק

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

,51-295304-3 ח"פ בע"מ, קום הומנט חברת פירוק ובעניין

ורון סגל ליאוניד  פז, אייל החברה, עובדי והמבקשים: 
,52522 גן רמת ,11 מרח' תובל שחם, יוסף עו"ד ב"כ לפבר, ע"י

.03-6131616 פקס' ,03-6126699 טל'

לבית  בקשה 3.12.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי  לעיל, הנזכרת החברה את אביב לפרק בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

30.3.2009 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
 17.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.23.3.2009 ביום

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

עו"ד שחם, יוסף  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2958/08 אזרחי תיק

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

בע"מ, מודולרים מרחבים מבנים - אתרוג חברת פירוק ובעניין
,51-231164-8 ח"פ

יעקב עו"ד ב"כ ע"י  טולצ'נסקי, מרינה  והמבקשת:
פקס' ,03-9347215 טל' תקוה, פתח ,30 נורדאו מרח'   בלקינד, 

.03-9304512

בקשה  הוגשה  22.12.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת  החברה את לפרק אביב  בתל המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

5.3.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
 14.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.12.2.2009 ביום

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

עו"ד בלקינד, יעקב  
המבקשת כוח בא



22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט 1978

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2983/08 אזרחי תיק

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

והספקה חקלאית לחקלאות חברה רמות חברת ובעניין פירוק
,51-112248-3 ח"פ בע"מ,

ורדי א.נ. עו"ד ב"כ  ע"י ואח', ולדמן אופיר  והמבקשים:
שובל, ל' ו/או אברג'ל צ' /ואו ברנשטיין  י' ו/או בנין ר' ו/או
פקס' ,03-7526633 טל' גן, רמת ,1 בסר מגדל ,2 בן גוריון מדרך

.03-7526888

בקשה  הוגשה  25.12.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת  החברה את לפרק אביב  בתל המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

25.3.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

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
מיום יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע  באופן 

.18.3.2009

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

עו"ד ורדי, נ' אביחי  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

631/08 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, הקריות לפיתוח הימית חברת פירוק  ובעניין
,51-352538-6

פרוייקטים הובלה לוגיסטיים שרותים פרידנזון והמבקשת: 
בירמן, אמיר עו"ד ב"כ ע"י ,51-071246-6 ח"פ בע"מ, בתעשייה
,04-8333333 טל' חיפה, אורן, בניין הסיטי, חלונות ,2 פלי"ם משד'

.04-8650476 פקס'

לבית  בקשה 25.6.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי  לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה  המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.3.2009 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 למבקשת שימסור

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

.15.2.2009 ביום

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

עו"ד בירמן, אמיר  
המבקשת כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1030/08 אזרחי תיק

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

וחומרים לבניין עפר עבודות מוביל חול חברת ובעניין פירוק
בע"מ,

עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, לוגיסטיים שירותים פרידנזון והמבקשת:
.33095 חיפה ,2 פלי"ם מרח' שחם, אליעד

בקשה  הוגשה  28.10.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל,  הנזכרת החברה את בחיפה לפרק המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.3.2009 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 למבקשת שימסור

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

.18.3.2009 ביום

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

עו"ד שחם, אליעד  
זמני מפרק

בחיפה המחוזי המשפט בבית

7728-12-08 אזרחי תיק

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

,51-026275-1 ח"פ בע"מ, לוסטיג קורט חברת פירוק ובעניין

מרח' דוד צ'יזיק, עו"ד אפרים ב"כ ע"י יוסף דוהן, והמבקש:
.04-8103015 פקס' ,04-8103014 טל' חיפה, ,5 פינסקי

המשפט לבית בקשה הוגשה  כי הודעה,  בזה נמסרת
בקשת  וכי  לעיל, הנזכרת החברה את לפרק  בחיפה  המחוזי
 16.3.2009 בדין ביום היושב המשפט בית בפני תישמע פירוק זו

.9.00 בשעה

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 

.15.3.2009

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

עו"ד צ'יזיק, אפרים  
המבקש כוח בא
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

12644-12-08 אזרחי תיק

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

,51-306920-3 ח"פ בע"מ, היער מ.ס.ס. חברת פירוק ובעניין

מובאריכי עמאד עו"ד ב"כ ע"י ואח', ריאן מוסטפא והמבקשים:
פקס' ,04-8526116 טל' חיפה, ,35 המגינים משד' מארון, רולא ו/או

.04-8526117

בקשה  הוגשה  22.12.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל,  הנזכרת החברה את בחיפה לפרק המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.3.2009 בשעה 9.30.

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
המען הנ"ל. לפי לידיהם באופן שתגיע

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

עו"ד מובאריכי, עמאד  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

15589-12-08 אזרחי תיק

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

בע"מ, ארגמן טורס חברת פירוק ובעניין

אוסאמה סקס, ת"ד עו"ד ב"כ ע"י יוסף פרתי ואח', והמבקשים:
.24908 כפר יסיף ,634

בקשה  הוגשה  28.12.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל,  הנזכרת החברה את בחיפה לפרק המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

24.3.2009 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
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.17.3.2009 ביום

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

עו"ד סקס, אוסאמה  
כוח המבקשים בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

441/08 אזרחי תיק

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

ע"י ב"כ עו"ד ,51-250035-6 ח"פ בע"מ, סלטרא פירוק ובעניין
פקס' ,04-8664471 טל' חיפה, ,43 העצמאות גבריאלי, מדרך עופר

.04-8664472

לבית  בקשה 1.12.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.3.2009 בשעה 9.30.

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 לח"מ שימסור

באופן בדואר, לשלחה או לח"מ, למסור יש ההודעה את
ביום   9.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.22.3.2009

עו"ד גבריאלי, עופר  

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

בע"מ החזקות בנטואיץ
(51-307827-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד של במשרדו  ,12.00 בשעה ,5.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,30 גבירול אבן רח' אורנשטיין,  מאיר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק בנטואיץ, יצחק

בע"מ ומכירות שיווק נ.ח.ש.ב.
(51-330698-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,17.3.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק זוהר, רונן
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בע"מ רפובליק פאן
(51-302189-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,17.3.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק יעקב אסרף,

בע"מ והשקעות ייזום ב.ג. לימור
(51-279719-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,17.3.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גנון, ציון

בע"מ (2008) ונצ'רס פיננשל ישראל טאורוס
(51-412100-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פריידקס רו"ח במשרד ,12.00 בשעה ,27.4.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,10 קרליבך רח' ושות',
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, להב, אוריאל

בע"מ והשקעות החזקות קומיוטק
(52-003839-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,7 ברח' גיבורי ישראל ,9.00 בשעה ,25.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם דרום, נתניה א.ת.
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

עו"ד, מפרקת ליאורה פרט לוין,

בע"מ טכנולוגיות קסימפו
(51-373473-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סולומון במשרדי  ,10.00 בשעה ,1.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
,1 בצלאל רח' לוי, ששי עו"ד אצל עו"ד משרד ושות', אהרון
המפרק, המראה של סופי דוח הגשת לשם יעקב), גן (בית רמת
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

עו"ד (רו"ח), מפרק לוי, ששי

בע"מ קוסמטיקס ספקטרון
(51-355253-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,1.3.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, זיו

הובלות בע"מ יובל מאיר את
(51-320862-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שרון, רם עו"ד אצל ,12.30 בשעה ,3.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,6 ח"ן שד'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק מאיר כהן,

בע"מ סחר נליקה
(51-193875-5 (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
ראב"ד עו"ד במשרד ,17.30 בשעה ,1.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המלך שאול שד' אירופה", שב"בית ושות', להב בנקל מגריזו
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,37
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אידסיס, ראובן
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בע"מ לסיעוד זרים עובדים אל-עד
(51-399885-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם יבנה, ,22 אגוז ברח' ,13.00 בשעה ,1.3.2009 תתכנס ביום
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

עו"ד, מפרקת גבע, יפעה

בע"מ ויטמין אנד נטורה

(51-216997-0 (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
שכל לאחר ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
ביאליק, קרית ,8 גוריון בן משד' ,43517309 ת"ז רבינוביץ, נתן

החברה. למפרק

מפרק רבינוביץ, נתן

בע"מ נט - מדי
(51-133995-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
ביאליק, קרית ,8 גוריון בן משד' ,43517309 ת"ז רבינוביץ, נתן

החברה. למפרק

מפרק רבינוביץ, נתן

בע"מ (1991) לביטוח סוכנות שטיין-סלע
(51-160887-9 (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
החברים שכל לאחר ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
מיכאל את  ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה 

החברה. למפרק חיפה, 184א, הים מדרך ,69712875 סלע, ת"ז

מפרק סלע, מיכאל

בע"מ (1992) אחזקות עסקים פורום קבוצת
(51-164579-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פולק, עמית, במשרדי ,10.00 בשעה ,22.3.2009 ביום תתכנס 
לשם  אביב, נצבא), תל 17 (מגדל שדה יצחק רח' ושות', מטלון
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק מרום, עדי

 

בע"מ אסטייט אנריל

UNREAL ESTATE LTD

(51-388602-8 (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 ,29.12.2008 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
רמת ,4/7 ההגנה מרח' צור, לב את ניצן ולמנות מרצון החברה את

השרון, 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 ניצן לב צור,

למסחר בע"מ רויט חברה

(51-066613-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רומנובסקי, אמנון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,13 צבי גרינברג אורי

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 רומנובסקי, אמנון
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בע"מ (1991) לביטוח סוכנות סלע - שטיין
(51-160887-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דרך המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,22.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת חיפה, 184א', הים
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק סלע, מיכאל

בע"מ ויטמין אנד נטורה
(51-216997-0 (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
שד' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,22.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ביאליק, קרית ,8 גוריון בן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רבינוביץ, נתן

בע"מ נט - מדי
(51-133995-4 (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
שד' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,22.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ביאליק, קרית ,8 גוריון בן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רבינוביץ, נתן

גנים בזמן בע"מ
(51-402537-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
מנשה זוהר, את ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק תקוה, פתח ,6 שפיה מאיר מרח' ,055495667 ת"ז

מפרק זוהר, מנשה

בע"מ פלג משה
(51-296990-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
משה רו"ח ולמנות את מרצון החברה את החלטה לפרק התקבלה

החברה. למפרק חיפה, ,16 חורב מרח' ,010165827 פלג, ת"ז

מפרק רו"ח, פלג, משה

בע"מ (2005) אינטרטרייד איי.טי.סי.
(51-375278-2 (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
שכל לאחר ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק רעננה, ,9 המרגנית מרח' ,51638203 ת"ז ארליך,  אבנר 

החברה.

מפרק ארליך, אבנר

סלון פסיה לכלה בע"מ
(51-222251-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,28.12.2008 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
,29/2 אליעזר דמשק מרח' ,23884885 ת"ז רוזנפלד, פסיה  את

החברה. למפרקת ברק, בני

מפרקת רוזנפלד, פסיה

ולתשתיות בע"מ לפתוח לבניה חברה מ.ג. דוגה
(51-153994-2 (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 ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד כהן, זהבית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק
ירושלים, ,42 אגריפס רח' ושות', יוגב, סיון הרצברג, ריכטר, י'

החברה. למפרקת ,02-6247144 פקס' ,02-6247141 טל'

מפרקת עו"ד, זהבית כהן,



1983 22.1.2009 התשס"ט, בטבת כ"ו ,5906 הפרסומים ילקוט

בע"מ קוגניטולס פתוח
(51-370055-9 (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 ,22.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד יוסף ריכטר, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את  לפרק
ירושלים, ,42 אגריפס רח' ושות', יוגב, סיון הרצברג, ריכטר, י'

החברה. למפרק ,02-6247144 פקס' ,02-6247141 טל'

מפרק עו"ד, ריכטר, יוסף

בע"מ תקשורת יורונט
(51-167792-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברלב, עמי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק ,52503 גן רמת ,2 פרידמן דב

מפרק עו"ד, ברלב, עמי

אורי אופטימטריסט בע"מ
(51-060989-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק שטרן, זאב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

מפרק שטרן, זאב

נווה טכנולוגיות בע"מ
(51-377509-8 (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 ,30.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק שטרן, זאב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

מפרק שטרן, זאב

בע"מ אימורקס
(51-370673-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

עזריאלי, מגדלי ,132 בגין ברח' ,12.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,28 קומה משולש,  בניין 
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, פריס, דה יונתן                                  

בע"מ (אופירה) ציבור יחסי פרופיל
(51-190116-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עזריאלי, מגדלי ,132 בגין ברח' ,14.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,28 קומה משולש,  בניין 
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, פריס, דה יונתן                                  

וניהול  שרות - תוכנות, ישראל  אסקו
בע"מ פרוייקטים
(51-254851-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם כרכור, ,10 ניצנים
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ביסמוט, קלוד) (ז'ן יורן                                  

בע"מ תעשיה ושילוב בינוי ע. ר. אי.
(51-154784-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ת"ז המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,12.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,1 פרץ ברנשטיין רח' ,069306983
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אילן סימקה,                                  

ואדריכלים בע"מ מהנדסים א.א. כהן
(51-146595-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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זלמן רח'  המפרק, אצל  ,10.00 בשעה ,12.3.2009 ביום תתכנס 
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,77 שז"ר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק כהן, אליהו                                  

משקאות בע"מ גיגו שיווק
(51-234294-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בע"מ, יוקה א.מ. אצל ,14.30 בשעה ,11.3.2009 ביום  תתכנס 
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם יבנה, ,4 פארן רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מנהל אביטן, משה                                  

בע"מ (1987) הנפקות תכן
(52-003592-4 (ח"צ

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

נושים  אסיפת 323 בדבר לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
במשרדי ,10.00 בשעה ,12.2.2009 ביום תתכנס אשר החברה, של

.16 קומה ,14 רח' אבא הלל עו"ד משה שפורן,

בעקבות החברה נושי של ודיון התכנסות היום: סדר על
החלטה סדר יומה שעל החברה של המניות אסיפת בעלי זימון
הצהרת באין פירוק של במסלול החברה של מרצון פירוק בדבר
כאמור, החברה של המניות בעלי  (אסיפת פירעון כושר
מפרק מינוי בדבר דיון ;(9.00 בשעה ,11.2.2009 ליום זומנה 
עסקי בדבר  הדירקטוריון בדוח עיון שכרו; וקביעת לחברה 
דיון תביעותיהם; ואומדן נושיה רשימת את הכולל החברה,
סמכותם בהמשך/הפסקת דיון ביקורת; ועדת במינוי בצורך
יו"ר יהיה האסיפה יו"ר מפרק; מינוי לאחר הדירקטורים של

שפורן. עו"ד משה דירקטוריון החברה,

עו"ד צור, ערן                                  

מזכיר החברה

בע"מ אורטופדיית שוורץ
(51-362984-0 (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
,17.00 בשעה ,8.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה
החברה. למפרק אביב, תל ,3 פריש דניאל מרח' סימון, בן יואב

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, סימון, בן יואב

בע"מ שוורץ אורטופדיית
(51-362984-0 (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 ממועד ימים  30 בתום א', ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל ברח' ,12.00 בשעה זו,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, בן סימון, יואב

בע"מ סקיליה
(51-392569-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,10 חיסין מרח' נבו, יצחק את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק נבו, יצחק

בע"מ אינטרנשיונל פארטק
(51-386543-6 (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 ,4.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דרך מרח'  אמיר, עמוס את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק שמריהו, כפר ,39 הגנים

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 עמוס אמיר,
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בע"מ אפסטרים
(51-269964-6 (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 ,7.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שנהב, איל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 הנחושת

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, שנהב, איל

בע"מ פודקו
(51-075469-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלקלעי, יאיר  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. השרון, למפרק רמת ,3 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אלקלעי, יאיר

בע"מ פלוס בריאות אלמוג
(51-316237-0 (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 ,28.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אלמוג, יצחק עו"ד  את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
למפרק טל' 03-7520696, גן, רמת נח), 155 (בית ז'בוטינסקי מרח'

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יצחק, אלמוג

בע"מ ישראל מיאנמר תיירות שירותי בי. טי איי אם
(51-383326-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד עמרי ארז, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרק ,03-5220370 תל אביב, טל' ,33 זמנהוף מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ארז, עמרי

בע"מ קואלישנס אינווסטמנט גלובל טי בי בי
(51-389459-2 (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 ,11.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אלון, עו"ד שחר את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
למפרק ,052-2286837 טל' ,97225 ירושלים ,3 מסליאנסקי מרח'

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלון, שחר

בע"מ מנדי וינסטוב
(51-331234-8 (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 ,8.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ששון, עו"ד עדי את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
,1032 ת"ד עליון, גליל האזורית המועצה מחצר ,036212025 ת"ז

החברה. למפרקת שמונה, קרית

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, ששון, עדי
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בע"מ (1993) תעופה שירותי רחף
(51-177925-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,1.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז הדר, עו"ד עדי את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק ,67211 אביב תל ,38 מרח' המסגר ,068989250

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 עו"ד, עדי הדר,

בע"מ אסטרטגי יעוץ כרם ר.
(51-342114-9 (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 ,7.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' כרם, רויטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,03-6932820 תל אביב, טל' ,2 ויצמן

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, כרם, רויטל

בע"מ השקעות ניהול לינה א.
(51-369194-9 (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 ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אורלי גיא, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,20 לינקולן 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 עו"ד, גיא, אורלי

השקעות בע"מ ניהול א.ג. רוטר
(51-369195-6 (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 ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אורלי גיא, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,20 לינקולן 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 עו"ד, גיא, אורלי

בע"מ צנרת עבודות טרמורד
(51-052682-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
לירז שמואלי-דביר, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

קרית טבעון, למפרקת החברה. ,39 קק"ל 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 עו"ד, שמואלי-דביר, לירז

אחזקות בע"מ צדוק הלוי
(51-316909-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,28.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד נועם שלו, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרק ,52700 גן רמת ,12 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, שלו, נועם


