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הודעה על הרשאה

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,כי הממשלה החליטה
להרשות את נושאי המשרה ובעלי התפקידים בלשכת
הפרסום הממשלתית במשרד ראש הממשלה )להלן -
הלשכה( ,אשר מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק,
למעט עסקאות במקרקעין ,בתחום הפעילות של הלשכה,
עד לסכום הנקוב ליד כל אחד מהם ,ולחתום בשם המדינה
על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
)(1

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה יחד עם חשב
משרד ראש הממשלה או סגנו בלא הגבלה בסכום ,או
עם גזבר הלשכה  -עד לסכום של  10,000,000שקלים
חדשים )להלן  -ש"ח( או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד
לסכום של  100,000ש"ח;

)(2

מנהל הלשכה יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או
סגנו או עם גזבר הלשכה  -עד לסכום של 10,000,000
ש"ח ,או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד סכום של 100,000
ש"ח;

)(3

סגן מנהל הלשכה יחד עם חשב משרד ראש הממשלה
או סגנו או עם גזבר הלשכה  -עד לסכום של 2,500,000
ש"ח ,או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד לסכום של
 100,000ש"ח;

)(4

מנהל תחום פרסומים יחד עם חשב משרד ראש
הממשלה או סגנו או עם גזבר הלשכה  -עד לסכום
של  500,000ש"ח ,או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד
לסכום של  100,000ש"ח;

)(5

מרכז בכיר )פרסומאי בכיר( או מרכז )פרסומאי( יחד
עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו או עם גזבר
הלשכה או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד לסכום של
 100,000ש"ח;

)(6

ראש ענף או רכז בכיר )עוזר פרסומאי( יחד עם חשב
משרד ראש הממשלה או סגנו או עם גזבר הלשכה או
עם עוזר גזבר הלשכה  -עד לסכום של  43,000ש"ח;

)(7

ראש ענף מודעות שוטפות )לצורך התקשרויות
לפרסום בעיתונים בלבד( יחד עם חשב משרד ראש
הממשלה או סגנו או עם גזבר הלשכה או עם
עוזר גזבר הלשכה  -עד לסכום של  100,000שקלים
חדשים;

)(8

רכז בכיר )לצורך התקשרויות לפרסום בעיתונים
בלבד( יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו
או עם גזבר הלשכה או עם עוזר גזבר הלשכה  -עד
לסכום של  55,000שקלים חדשים.

הרשאות קודמות לנושאי משרה בלשכת הפרסום
הממשלתית  -בטלות.

י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
)חמ (3—9
ישראל מימון
__________
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52
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מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,כי הממשלה החליטה להרשות
את נושאי המשרות במשרד המדע התרבות והספורט
)להלן  -המשרד( המפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט
עסקאות במקרקעין ,שבתחום הפעילות ונושאי הטיפול של
המשרד ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ,ולחתום בשם
המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
) (1מנכ"ל המשרד  -בלא הגבלה בסכום;
) (2מנהל מינהל המשרד  -עד לסכום של  2,500,000שקלים
חדשים;
) (3סמנכ"ל המשרד  -עד לסכום של  500,000שקלים חדשים;
) (4מנהל סוכנות החלל הישראלית  -עד לסכום של 50,000
שקלים חדשים.
כל אחד מהמורשים לעיל יחתום יחד עם חשב המשרד
או עם סגנו.
ההרשאות לנושאי משרה במשרד המדע התרבות והספורט
שהודעות עליהן פורסמו  -בטלות.
י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
)חמ (3—9
ישראל מימון
__________
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,כי הממשלה החליטה להרשות
את נושאי המשרה במשרד האוצר המפורטים להלן ,לייצג את
הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו–5
לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין ,בתחום הפעילות של המשרד
ותפקידיהם של המורשים ,עד לסכום הנקוב לצדם ולחתום
בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון או סגן בכיר לממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון יחד עם חשב מינהלת הגמלאות
או יחד עם סגן החשב הכללי ,לגבי התקשרויות עם יועצים
שיערכו ביקורות בגופים הנתונים תחת פיקוחו של הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ובתנאי שהוצאות ביקורת כאמור
יוטלו על הגוף המבוקר )בהתאם לסעיף  97לחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א - (21981-עד לסכום של
 750,000שקלים חדשים.
ההרשאות לנושאי משרה במשרד האוצר שהודעות עליהן
פורסמו  -תקפות.
י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
)חמ (3—9
ישראל מימון
__________
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52
 2ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ה ,עמ' .859

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של אהרן ברק,
נשיא בית המשפט העליון בירושלים ,ביום כ"ג באלול התשס"ו
) 16בספטמבר  ,(2006עקב פרישתו לגמלאות.
ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—60
מאיר שטרית
ממלא מקום שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושבי ראש לוועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )11ב( לחוק התגמולים לנפגעי
פעולות איבה ,התש"ל) 11970-להלן  -החוק( ,ובהתייעצות עם
נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את השופטים
בקצבה ששמותיהם נקובים להלן ליושבי ראש ועדת העררים
לפי החוק החל ביום י' בכסלו התשס"ז ) 1בדצמבר :(2006
השופטת )בדימ'( בלנש קיי ,ת"ז ;048202717
השופט )בדימ'( עמוס זמיר ,ת"ז .009289687
תוקף המינוי לשנתיים.
כ"ח באלול התשס"ו ) 21בספטמבר (2006
)חמ (3—285
מאיר שטרית
__________
ממלא מקום שר המשפטים
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .126
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ,לפי חוק יישום
ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים
והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו ,1996-ולפי
חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1סעיף )46ב( לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה
ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,
התשנ"ה) 21994-להלן  -חוק היישום( ,וסעיף 11א לחוק הגנת
הצומח ,התשט"ז) 31956-להלן  -חוק הגנת הצומח( ,אני מרשה
ומסמיך ,לפי הענין ,את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ששמותיהם מפורטים להלן ,הנמנים עם היחידה לפיקוח על
הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל ובין הרשות
הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים לפי -
סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה;41985-
סעיף  2לפקודת הכלבת;51934 ,
__________
1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66

3

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התש"ל ,עמ' .36
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

2

4
5
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סעיף  10לחוק הגנת הצומח;
סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז;61956-
סעיף )46א( לחוק היישום;
סעיף  1לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג-
;71983
סעיף  46לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א ,81981-לערוך
ביקורת ,למעט בבתי מרקחת;
סעיף  2לחוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י.91949-
)להלן  -המפקחים(
לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים
האמורים וכן על חשד לביצוע עבירות על סעיפים ,219 ,218
 383ו– 384לחוק העונשין ,התשל"ז ,101977-בהתייחס לתוצרת
חקלאית לרבות בעלי חיים וסעיפים 393א 418 ,415 ,לחוק
האמור ,כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת
עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו כמפקחים.
ובתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו) 111996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך בזה את המפקחים בסמכויות -
) (1עיכוב לפי סעיף )67א( לחוק ,למעט הסמכות לעכב על יסוד
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף )68א(
לחוק ,למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על
פי סעיף  69לחוק;
) (2מעצר על פי סעיף )23ב( לחוק.
זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים.
מס' זהות
השם
________________________
אבו חלה סמי כרים 059486373
025095118
אביגדור מיכאל
010354975
אופיר חנן
013642228
אורלנסקי דניאל
022575971
איכר רונן
053209482
אלעזר יעקב
057803967
אלקיים שלמה
055762314
אלקרנאווי חליל
023296197
אלקרנאווי עפיף
024012700
ארגוב שבתאי
007298813
בן בסט איתן
024541286
בסט רון
025630351
גבאי מיכאל
027523653
גריפת סולטן
024143380
הירש יפתח
006085435
הספל גדי
057347940
הר זהב ברוך
059277905
הראל ישי כוכבה
023563554
הרוש יעקב
024542789
זהבי אלון
__________
 6ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
 9ס"ח התש"י ,עמ' .32
 10ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ'  ;112התשנ"ו ,עמ' .16
 11ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
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מס' זהות
השם
________________________
023919814
זהבי עופר
056881071
חטום בשיר
050452374
טויל אריק
023731888
לב אמיר
065112138
לוסטיג שלמה
059804476
מלכא ציון
062902887
ממן חיים
053215257
נשר דוד
027199884
פרז שלומי
054854468
רבי שלמה
033969148
רחמים רינת
027719855
רקובצקי שי
003437100
שהם גבריאל
016987349
שר יצחק
תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות אלה לשנה מיום
חתימתם וכל עוד מקבליהם משמשים בתפקידם האמור.
כ"ח באלול התשס"ו ) 21בספטמבר (2006
)חמ (3—2849
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ,לפי חוק יישום
ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים
והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק סדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו ,1996-ולפי
חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1סעיף )46ב( לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה
ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,
התשנ"ה) 21994-להלן  -חוק היישום( ,וסעיף 11א לחוק הגנת
הצומח ,התשט"ז) 31956-להלן  -חוק הגנת הצומח( ,אני מרשה
ומסמיך ,לפי הענין ,את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ששמותיהם מפורטים להלן ,הנמנים עם היחידה לפיקוח על
הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל ובין הרשות
הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים ומבקרים לפי -
סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה;41985-
סעיף  2לפקודת הכלבת;51934 ,
סעיף  10לחוק הגנת הצומח;
סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז;61956-
סעיף )46א( לחוק היישום;
סעיף  1לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג-
;71983
__________

סעיף  46לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א ,81981-לערוך
ביקורת ,למעט בבתי מרקחת;
סעיף  2לחוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י;91949-
סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן
החי ,התשי"ז,101957-
)להלן  -המפקחים(
לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים
האמורים וכן על חשד לביצוע עבירות על סעיפים ,219 ,218
 383ו– 384לחוק העונשין ,התשל"ז ,111977-בהתייחס לתוצרת
חקלאית לרבות בעלי חיים וסעיפים 393א 418 ,415 ,לחוק
האמור ,כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת
עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו למפקחים.
ובתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו) 121996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך בזה את המפקחים בסמכויות -
) (1עיכוב לפי סעיף )67א( לחוק ,למעט הסמכות לעכב על יסוד
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף )68א(
לחוק ,למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על
פי סעיף  69לחוק;
) (2מעצר על פי סעיף )23ב( לחוק.
זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים.
מס' זהות
השם
________________________
057776288
רואי קליגר
059661652
אבי בן שושן
057726465
חנוך יחיא
056969546
חמוד חמודלי
059019075
נפתלי דדון
024852733
ניר חבר
022663678
גלעד מזרחי
059560771
יצחק סמה
055595391
שוקי קורן
תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות אלה לשנה מיום
חתימתם וכל עוד מקבליהם משמשים בתפקידם האמור.
כ"ח באלול התשס"ו ) 21בספטמבר (2006
)חמ (3—2849
אבי דיכטר
__________
השר לביטחון הפנים
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
 9ס"ח התש"י ,עמ' .32
 10ס"ח התשי"ז ,עמ' .44
 11ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ'  ;112התשנ"ו ,עמ' .16
 12ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

הסמכת פקידת סעד ראשית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-

1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66

3

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התש"ל ,עמ' .36
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

בתוקף סמכותי לפי סעיף )36ב( לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א) 11981-להלן  -החוק( ,ובהתאם לסעיף 28ב לחוק,
אני מסמיך את אורנה הירשפלד ,ת"ז  ,052827888לפקידת סעד
ראשית לענין החוק ולרשות המרכזית לאימוץ בין–ארצי.

6

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750

__________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשנ"ו ,עמ' .354

2

4
5

7
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ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשיה המסחר
והתעסוקה למוסדות ציבור

מינויה הקודם של אורנה הירשפלד - 2בטל.
כ"ה באלול התשס"ו ) 18בספטמבר (2006
)חמ (3—475
אהוד אולמרט
__________
ראש הממשלה ושר הרווחה
 2י"פ התשנ"ג ,עמ' .2773

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב
התשמ"ה) 11985-להלן  -החוק( ,ובהתייעצות עם היועץ
המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה )להלן  -המשרד( למוסדות
ציבור:
.1

בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל לעורכת דין רבקה ורבנר ,ת"ז  ,12085163את סמכותי לפי
סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,21963-לתת אישור בצו
לתשלום מסוים.

)א( כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני
ועל פי שיקולים עניניים בלבד.
)ב( בקשה לתמיכה תוגש רק בידי מוסד ציבור כהגדרתו
בחוק ,הפועל שלא למטרת רווח )להלן  -מבקש(,
ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.2

ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—17
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

__________
1
2

)ג( מוסד ציבור כאמור בסעיף קטן )א( ,המבקש לראשונה
תמיכה ,יוכיח למשרד -

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136

) (1כי פעל במשך שנתיים ,לפחות ,בפעילויות נושא
מבחנים אלה במימון מקורות עצמיים;
) (2היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעדה
הגיש את בקשתו ,לא פחת ממחצית היקף
הפעילות ,שבעדה הוא מבקש תמיכה בבקשתו.

מינוי ממונה על יחסי עבודה
לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז1957-
בהתאם לסעיף  1לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז-
 ,11957אני ממנה את אבנר עמרני ,ת"ז  ,53978748לממונה על
יחסי עבודה.

.2

1

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשי"ז ,עמ' .58

) (1מענה דואר אלקטרוני למתן ייעוץ ומידע בנושא
זכויות עובדים וכן קו פתוח בשפה העברית
למתן ייעוץ ומידע בנושא זכויות עובדים הפועל
 10שעות לפחות בממוצע בשבוע במשך  3ימים
בשבוע לכל הפחות ,או קו פתוח כאמור הפועל
 20שעות לפחות בממוצע בשבוע במשך  2ימים
בשבוע לכל הפחות ;30% -

מינוי ממונה על יחסי עבודה
לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז1957-
בהתאם לסעיף  1לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז-
 ,11957אני ממנה את עורכת דין רבקה ורבנר ,ת"ז ,12085163
לממונה על יחסי עבודה.
ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—151
1

) (2שירות במסגרת הקו הפתוח שיינתן באחת או
יותר מהשפות :ערבית ,אנגלית ,רוסית ,אמהרית,
סינית ושפה שכיחה אחרת בקרב אוכלוסיית
העובדים בישראל ;5% -

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

__________

ס"ח התשי"ז ,עמ' .58

) (3קיום מפגשי ייעוץ וסיוע פרטניים בנושא זכויות
עובדים ;35% -

הסמכה לאשר הסכמים
לפי חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג1963-

) (4סיוע על ידי הגשה של תובענות ,או הצטרפות
להן ,בענין הפרת דיני העבודה בענינו של פונה,
בהתאם לסמכות שהוקנתה למוסד הציבור על פי
דין או על פי החלטה שיפוטית ;30% -

בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג ,11963-אני מסמיך את עורכת דין רבקה ורבנר ,ת"ז
 ,12085163לאשר הסכמים לענין הסעיף האמור.
ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—745
__________
1

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

תמיכה במוסדות ציבור המעניקים מידע ,ייעוץ וסיוע
לעובדים ולמועמדים לעבודה בענין זכויותיהם
)א( התמיכה לפי מבחן זה מיועדת למוסדות ציבור
המעניקים מידע ,ייעוץ וסיוע פרטניים לעובדים
או למועמדים לעבודה בענין זכויותיהם ככאלה,
במסגרת השירותים שלהלן ,והיא תחולק כך שלכל
שירות יוקצו אחוזים מתוך התקציב המיועד לתמיכה
לפי מבחן זה ,כמצוין לצדו:

ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—151
__________

כללי

__________
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34

2

י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;2569התשנ"ד ,עמ'  ;4716התשנ"ז,
עמ'  ;1710התש"ס ,עמ'  ;3264התשס"א ,עמ'  402ועמ' ;1628
התשס"ב ,עמ'  ;761התשס"ג ,עמ'  ;1358התשס"ד ,עמ' ,107
עמ'  298ועמ'  ;2030התשס"ה ,עמ'  330ועמ' .1140
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עודף בלתי מנוצל שייוותר בעבור השירותים שבאחת
הפסקאות בסעיף קטן זה יועבר לשירותים שבפסקאות
האחרות ,לפי היחס שבין האחוזים שנקבעו בהן.
)ב( בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה רשאי להגיש
מבקש המעניק מידע ,ייעוץ וסיוע פרטניים לעובדים
ולמועמדים לעבודה בענין זכויותיהם ככאלה ,ובלבד
שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:

)ה( התמיכה תשולם בכפוף להצגת דוח מאושר בידי
רואה חשבון ,המעיד על מתן השירותים האמורים
בסעיף קטן )א(.
י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
)חמ (3―1888
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

) (1בין מטרותיו הרשומות ,מטרה עיקרית קשורה
במתן מידע ,ייעוץ או סיוע לעובדים בענין
זכויותיהם כעובדים ,או בקידום זכויות אלה;
) (2המבקש אינו קשור במעביד המעסיק יותר מ–25
עובדים ,או בארגון מעבידים כמשמעותו בחוק
הסכמים קיבוציים ,התשי"ז) 31957-להלן  -חוק
הסכמים קיבוציים( ,ואינו מקיים זיקה אליהם;
אולם מותר למבקש להעסיק יותר מ– 25עובדים
לשם קידום מטרותיו הרשומות;
) (3המבקש אינו משמש כארגון עובדים יציג
כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים;
) (4המבקש נכון להעניק מידע ,ייעוץ וסיוע לכל
פונה ,בתחום התמחותו ,באופן שוויוני; אין בתנאי
זה כדי לגרוע מכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה
מקצועית( ,התשמ"ו ,41986-בקשר להוראות
הקשורות לייצוג לקוחות בעלי ניגוד אינטרסים;
) (5מתן המידע ,הייעוץ והסיוע אינו מותנה ברישום
הפונה כחבר במבקש או בגורם אחר כלשהו,
או בתשלום דמי חבר למבקש או לגורם אחר
כאמור ,ואינו מותנה ברכישת שירותים אחרים
מהמבקש;
) (6השירותים הניתנים לפי סעיף קטן )א( ניתנים
לפונה רק בידי אנשים בעלי ידע מתאים ,תחת
אחריותו ופיקוחו של אדם בעל הסמכה כדין
בתחומים אלה ,ואשר מבוטח בביטוח אחריות
מקצועית;
) (7המידע ,הייעוץ והסיוע ניתנים בידי המבקש
ל– 400פונים לפחות בשנה;
) (8המבקש מפרסם ,אחת לשנה לפחות ,מידע על
אודות קו המידע הטלפוני כאמור בסעיף קטן
)א() (1ו–) ,(2באחד לפחות מהעיתונים היומיים
הגדולים.

מילוי תפקיד יושב ראש הרשות לשירותים
ציבוריים-חשמל
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי"ט ,11959-ולאחר שמשרת יושב ראש הרשות לשירותים
ציבוריים-חשמל )להלן  -יושב ראש הרשות( התפנתה עקב
סיום כהונתו של דוד אסוס ,אני מטיל על אמנון שפירה את
מילוי תפקיד יושב ראש הרשות ,החל ביום י"ח באלול התשס"ו
) 11בספטמבר  (2006לתקופה של שלושה חודשים או עד בחירת
יושב ראש חדש לרשות ,המוקדם מביניהם.
י"ח באלול התשס"ו ) 11בספטמבר (2006
)חמ (3—1173
בנימין )פואד( בן אליעזר
__________
שר התשתיות הלאומיות
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

מינוי מפקחים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה,1985-
לפי פקודת הכלבת ,1934 ,לפי חוק יישום ההסכם בדבר
רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות(
)תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק הזרעים ,התשט"ז-
 ,1956ולפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-סעיף  2לפקודת הכלבת,21934 ,
סעיף )46א( לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
)הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה-
 ,31994סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז ,41956-ולפי סעיף 10
לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז ,51956-אני ממנה את עובדי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  -המשרד( ,ששמותיהם
מפורטים להלן ,למפקחים כמשמעותם בחיקוקים האמורים:
מס' זהות
השם
________________________
32129819
בן ישי ינון
23502016
יהודה אמנון
39460266
כהן זיו
25591165
לוי אסף
37394160
לנקרי מיכאל
33794983
מלכה חיים
15400609
פק אריאל
28896892
שמש אורעד

)ג( תנאי לקבלת התמיכה הוא כי המבקש משתתף במימון
של  25%לפחות מהעלות הכוללת של הפעילויות
שבעבורן מבוקשת התמיכה.
)ד( מבקש יהיה זכאי לתמיכה בהתאם למספר הפונים
שניתן להם שירות מהמנויים בסעיף קטן )א( ,במהלך
השנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה;
סכום התמיכה שיינתן למבקש בעבור שירות כאמור
יחושב לפי חלקו היחסי בסכום התקציב המיועד
לתמיכה באותו שירות ,בהתאם ליחס שבין מספר
הפונים שניתן להם אותו שירות בידי המבקש ,לבין
מספר הפונים שניתן להם אותו שירות בידי כלל
מוסדות הציבור הזכאים לתמיכה לפי מבחן זה.
__________
3
4

ס"ח התשי"ז ,עמ' .(86) 63
ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1373
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__________
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

2

ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66
ס"ח התשט"ז ,עמ' .97
ס"ח התשט"ז ,עמ' .79

3
4
5

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

תוקפה של הסמכה זו כל עוד המתמנים משמשים
במשרתם במשרד.
י"ז באלול התשס"ו ) 10בספטמבר (2006
)חמ (3—1469
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה )31א( לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו) 21976-להלן  -החוק( ,דנה בישיבתה מיום כ"ד באלול
התשס"ו ) 17בספטמבר  ,(2006בבקשות עורכי הדין המפורטים
להלן ומצאה ,כי נתמלאו במבקשים ,לכאורה ,תנאי הכשירות
כמפורט בסעיף )2א( לחוק ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות
שהכירה בה ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי
להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום
הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען
הוועדה :ועדת רישיונות ,לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו,1976-
משרד המשפטים ,רח' בית הדפוס  ,11בנין "לב הגבעה" ,קומה
 ,-3גבעת שאול ,ת"ד  ,34357ירושלים .91342

שם המבקש

מען משרדו

אבו אל היג'א
עומר
אבו אלזאלף
אליאס
אבו נאסר מארון

ד"נ משגב ת"ד ,333
כאוכב אל היג'א
רח' השיח אמין טריף ת"ד
 ,488שפרעם
רח'  ,5017נצרת

אבו נאסר עיסאם
אבו ראס מוסטפא

מועד
הגשת
הבקשה
26.7.06

שם המבקש
אשכולי יאיר

מען משרדו
דרך מנחם בגין  ,132תל–
אביב-יפו
גורדון  ,3נתניה

באואר זהר
בובליל יעקב ג'קי

מרכז "רננים" ת"ד ,11430
מכבים-רעות
מעבר ישי מס'  ,3בת ים

26.4.06

בוכניק אופיר

הרצל  ,16באר שבע

8.8.06

בורוכוב אבירם

אבן גבירול  76קומה ד',
תל–אביב-יפו
חבצלת  ,6רמת השרון

19.6.06

בן–חיים יגאל

בן–מוחה אליעזר

שד' מנחם בגין ק' ב' מס' 4
ת"ד  ,2664אשדוד
הרבט סמואל  66ת"ד ,34
חדרה
הרצל  17ת"ד  ,268אשקלון

אשר אליהו

בן–גיגי רות

בן–יצחק הראל

5.7.06
26.4.06

9.8.06
29.3.06
10.8.06
14.8.06

בנג'ו שלומי שלמה

סוקולוב  ,2רחובות

9.8.06

בן–מנחם שלמה
ישראל
בננסון טל

בית הדפוס  ,12ירושלים

17.7.06

סמילינסקי  ,24הרצליה

6.8.06

מועד
הגשת
הבקשה

בראנסה נביל

נמסאוי ת"ד  ,369נצרת

1.7.06

ברבארה אליאס

שד' הגעתון  ,1נהריה

26.6.06

10.5.06

גאבר תמים

8.6.06

גוגיג אברהם

בית "יהלום" שמואל הנגיד
 ,7ירושלים
החלוצים  ,6נתניה

10.8.06

גור איל
14.8.06
גור ירמיהו גבריאל

דרך מנחם בגין  132ק' 34
מגדל עגול ,תל אביב-יפו
קפלן  ,12תל–אביב-יפו

29.3.06
22.2.06
15.8.06

רח'  2003/5בנין אבו נאסר,
נצרת
כפר עילוט

גיא רון יורם
8.8.06

אביאב אריה

אילת  1ת"ד  ,2393טבריה

26.4.06

גל רן

דניאל פריש  3קומה ,15
תל–אביב-יפו
דרך יפו  ,157חיפה

10.8.06

אבידור שלו
איריס
אבנר מיכאל

ז'בוטינסקי  ,33רמת גן

23.7.06

גנאים סלאח

ת"ד  ,2882סחנין

26.6.06

גרושקובסקי עידן

דוד אלעזר  ,7/2קרית טבעון

13.8.06

ארלוזורוב  ,84רמת גן

23.7.06

גרינברג גיל

נזא"ה 22א ,תל–אביב-יפו

22.5.06

אור זך עמיקם

יששכר  ,5קרית מוצקין

24.7.06

20.8.06

26.7.06

דבאח חוסין

הגליל  ,5/3כרמיאל

19.6.06

אליהו יחזקאל

ארלוזורוב  ,398/3בית שמש

13.8.06

דן מיכאל

אלרואי אנה חנה

הירקון  ,67בני ברק

29.3.06

אפוטה מאיר

התע"ש  ,20כפר סבא

10.7.06

אפריאט אשר

סוקולוב  ,10רחובות

3.8.06

דרך הבנים  ,12פרדס חנה-
כרכור
ההסתדרות  26בית פלינר,
פתח תקווה
ברנשטיין  ,14ראשון ציון

20.8.06

ארבל דוד

יהודה הלוי  ,43תל–אביב-
יפו

5.7.06

__________
1

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724

2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
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דן משה
דור אילנה
דרור לזר נירה עדה

שד' שאול המלך  ,8תל–
אביב-יפו
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

המאם גאסן

העצמאות  58ת"ד ,921
קרית אתא

הויזמן ארד

30.5.06
3.9.06
7.8.06
22.3.06
8.8.06
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מועד
הגשת
הבקשה
5.7.06

שם המבקש
הס מנשה

מען משרדו
הלל  ,23ירושלים

הרשקוביץ ירון

וולש קרוליין שרה

דרך מנחם בגין  ,154תל–אביב
יפושנקר אריה  12כניסה ב'
דירה  ,2חולון
בורוכוב 37א ,רעננה

18.6.06

וולובלסק' רות טל

אלכסנדר פן  ,25\3תל אביב

7.9.06

וויס אלכסנדר

8.6.06
22.8.06

שם המבקש
מלניק דוד

מועד
הגשת
הבקשה
21.5.06

מימרן לימור

מען משרדו
שד' רוטשילד  ,57תל–אביב-
יפו
החשמנאים 14ב ,רמת גן

23.8.06

מסאלחה ראיד

מנחם אוסישקין  ,28עפולה

28.6.06

מעוז אלון

ברקאי  ,13רמת גן

22.5.06

מצא סוזאן

בן יהודה  ,3ירושלים

26.7.06

וידל אסנת

איסקוב  ,9תל–אביב-יפו

10.8.06

ויזל אילה

פינסקר  ,21נתניה

10.8.06

מרגלית מרדכי
אברהם
מרציאנו יהודה

הרצל  ,182רחובות

18.6.06

קרן היסוד  ,38ירושלים

6.7.06

ויינרמן ניר

אנה פרנק  ,6/24חולון

8.6.06

משה מנשה יהודה

שד' קוגל  ,36חולון

26.4.06

וייסברג איליה

זבוטינסקי ) 5בית אבגד( ק' ,12
רמת גן
שד' הנרקיסים  ,16רמת גן

30.5.06

זנאתי מישל מאיר

משולם נעמי

משעול עירית  ,7אילת

8.4.06

נאטור עזאת

הכרמים  ,1קלנסווה

26.6.06

זבוטינסקי  7מגדל משה
אביב ,רמת גן
רותם  15צור יגאל ,כוכב
יאיר
המלך ג'ורג' 16א ,ירושלים

נון אייל אברהם

קרליבך  ,9תל–אביב-יפו

5.9.06

נבו גיל

יבנה  ,24תל–אביב-יפו

17.8.06

19.6.06

נבות איל

15.8.06

חגי יחזקאל

הפלמ"ח  16ת"ד  ,1504צפת

10.7.06

חכם יוסף

יששכר  ,5קרית מוצקין

26.7.06

ניסנקרן דניאל
ג'וזף
נעאמנה ג'מיל

שד' רוטשילד  ,105תל–
אביב-יפו
נחל תמנה 10ב' רמת בית
שמש ,בית שמש
ת"ד  ,1עראבה

10.7.06

20.8.06

חלייחל המאם
המאן
יאסין בכר

קניון שערי העיר ת"ד ,2030
צפת
בן עמי  ,27עכו

28.8.06

נתן שלמה

ז'בוטיסקי  ,65ראשון לציון

16.8.06

סבאג כמיל

מרכז הגליל המסחרי ,ת"ד
 ,2643נצרת
ז'בוטינסקי 3א ,רמת גן

20.8.06
3.8.06

סולברג לורי

ז'בוטינסקי  ,36נהריה

15.8.06

סלומון ישראל

ירושלים  ,51בני ברק

5.9.06

סולומון נתנה
סלאמה עאטף

דרך העמק  ,9/3מגדל
העמק
ת"ד  ,874ירכא

15.8.06
30.5.06

סמואל יעל

הפלמח  ,40גבעתיים

20.7.06

זמיר רן

זפט פייגלין חן
חברוני יגאל

30.7.06
10.7.06

20.8.06

ידיד דוד

אלנבי  ,14תל–אביב-יפו

12.7.06

יוסף גלית

רוטשליד  ,49פתח תקווה

30.5.06

יורק–ריד מייק

שד' המלך שאול ,37תל אביב
יפות"ד  ,93כפר קרקע

3.8.06

יניר צבי

החלוץ  117ת"ד  ,334באר
שבע
דובנוב  ,17תל–אביב-יפו

יחיא מחמד

יפה אלעזר

8.8.06
20.8.06
13.8.06

סער עודד

הנביאים  ,28חיפה

14.8.06

22.3.06

עומרי ראיד

הגיא  ,22נצרת עילית

20.8.06

עזאם ג'יהאד

בן עמי  ,34עכו

15.8.06

עונג סלבה

אפריאט 9ב ,רמלה

9.8.06

כאהן יהונתן

דיזינגוף ) 50מגדל על(,
תל–אביב-יפו
הנרייטה סולד 8א ,באר שבע

24.7.06

כשר עדי

ויצמן  70ת"ד  ,750כפר סבא

כהן איל

סגל גדעון

22.3.06

10.8.06

עלי נאיף

שד' הגעתון  ,16נהריה

18.6.06

לוין כפיר טניה

העצמאות  68ת"ד  ,489חיפה

13.8.06

עלי שכיב

ת"ד  ,4112בית ג'ן

4.6.06

לוי אייל

שד' רוטשילד  ,53תל אביב

10.8.06

עמיר רוני

העצמאות  ,35/4אשדוד

17.8.06

לייבו אורלי

נחמני  ,34תל–אביב-יפו

23.7.06

עניזאן אסמעיל

מור עמית

דרך העצמאות  ,5ת"ד ,725
חיפה
בית המעלות ,רח' הירדן
100א ,טבריה
צה"ל  ,69ת"ד  ,42ראש העין

29.3.06

דרך שכם  ,3ת"ד ,51497
ירושלים
דרך השרון  ,8כפר סבא

8.6.06

22.8.06

פוש דורון

27.6.06

פינקלשטיין רונית

אבן גבירול  ,68תל–אביב-
יפו
רזיאל  ,7נתניה

מורד מזרחי נירית
מיליס יואב
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עתני לילך

14.8.06
18.6.06
26.4.06
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שם המבקש
פירשטיין עפר

מען משרדו
אבא הלל  ,101רמת גן

מועד
הגשת
הבקשה
16.8.06

צ'יפרסון אינה

חובבי ציון  ,10פתח תקווה

17.7.06

צ'רסקי אילן
אירנאוש אדמונד
קולנברג רון

בגין  7בית גיבור ספורט
)קומה  ,(28רמת גן
הארבעה  ,21תל–אביב-יפו

27.8.08
19.6.06

קורניצר רפאל

שמאי  ,14ירושלים

13.7.06

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף )10ו( לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
)להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה ,מחליטה
וועדת הכספים של הכנסת להאריך ,עד יום ה' בתשרי התשס"ז
) 27בספטמבר  ,(2006את המועד האחרון שבו על נציגי מפלגת
חד"ש  -המפלגה הקומוניסטית הישראלית למסור למבקר
המדינה את חשבונותיה השוטפים כמפורט להלן:
1

) (1לתקופה המתחילה ביום כ' בטבת התשס"ה ) 1בינואר
 (2005והמסתיימת ביום ל' בכסלו התשס"ו ) 31בדצמבר
;(2005

קלס עידו

אחד העם  ,27תל–אביב-יפו

11.5.06

רובין פלור סיגלית
ציפורה
רוזן ורד

תפוז  ,5/2פרדס–חנה-כרכור

25.6.06

) (2לתקופה המתחילה ביום א' בטבת התשס"ו ) 1בינואר (2006
והמסתיימת ביום ב' באייר התשס"ו ) 30באפריל ;(2006

סוטין  ,27תל–אביב-יפו

26.7.06

) (3לתקופת הבחירות לכנסת השבע עשרה.

רוזנבוים יוסף

מאנה  ,10תל–אביב-יפו

4.6.06

רוזנצווייג אביבה

ז'בוטינסקי  ,91בני ברק

12.7.06

רוטר יעל

שד' פל-ים  ,2חיפה

27.2.06

ריאן פלאח

הרצל  ,16חיפה

26.4.06

ריזברג שושני עינת

דיזינגוף  ,78תל–אביב-יפו

4.6.06

שגב שי
שוחט עוזי

גוש עציון מס'  ,7גבעת
שמואל
רקנטי  ,14תל–אביב-יפו

22.8.06
14.8.06

שורץ יאיר

הלל  11משרד עו"ד ,ירושלים

27.7.06

שורץ נילי
שחאדה אדוארד

הדקלים בית זהבי ,כיכר
הנשיא ,פרדס חנה-כרכור
יפו  ,19חיפה

21.8.06
16.8.06

שחר עדי

התע"ש  ,3רמת גן

7.8.06

שטרמר אריה

אלמוג  ,31קדימה

26.4.06

שלמה יוחאי

מיקוניס שמואל  ,3תל–אביב
יפוליאונרדו דה וינצ'י ,19
תל–אביב-יפו
שד' רוטשילד  ,46תל–אביב-
יפו
בית הדפוס  ,12ירושלים

19.6.06

14.8.06

שמעון עודד
שפיר שלמה
שפירא אילן

14.8.06

ד' בתשרי התשס"ז ) 26בספטמבר (2006
)חמ (3—66
__________
1

יעקב ליצמן
יושב ראש ועדת הכספים

ס"ח התשל"ג ,עמ' .52

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף )5א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מאי 2006
היה  8.54אחוזים.
כ"ה באלול התשס"ו ) 18בספטמבר (2006
)חמ (3—2468

__________
1

דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
בנק ישראל

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

26.6.06

שר ורד

השלום 14א ,אבן יהודה

29.3.06

שרעבי יהונתן

חזית הדרום  ,7רחובות

16.11.05

שרנצל מרדכי

ז'בוטינסקי  ,35רמת גן

8.8.06

כ"ה בסיון התשס"ו ) 21ביוני (2006
)חמ (3—303
משה שילה
ממלא מקום המנהל הכללי
של משרד המשפטים
יושב ראש ועדת הרישיונות

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף )5א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יוני 2006
היה  8.48אחוזים.
כ"ה באלול התשס"ו ) 18בספטמבר (2006
)חמ (3—2468

__________
1

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
בנק ישראל

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174
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הודעה על רישום בפנקס המפלגות

) (1הצהרת בנות שירות מהשנים ;2003-1970
) (2צווים שונים משנת ;1996

לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב , 1992-אני
מודיע כי ביום כ"ג בתשרי התשס"ז ) 15באוקטובר (2006
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "כבוד האדם"
בפנקס המפלגות.
1

כ"ג בתשרי התשס"ז ) 15באוקטובר (2006
)חמ (3—2424
ירון קידר
רשם המפלגות
__________
1

) (4פסק דין הצהרתי משנת ;1996
) (5אישור רווקות משנת .1996
מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.
ה' בתשרי התשס"ז ) 27בספטמבר (2006
)חמ (3—82
יהושע פרוינדליך
גנז המדינה

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190

מינוי מפקחים
לפי חוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק למניעת שריפות
בשדות ,התש"י) 11949-להלן  -החוק( ,אני ממנה את עובדי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  -המשרד( ,ששמותיהם
המפורטים להלן ,למפקחים לצורך זה:
מס' זהות
השם
________________________
32129819
בן ישי ינון
23502016
יהודה אמנון
39460266
כהן זיו
25591165
לוי אסף
37394160
לנקרי מיכאל
33794983
מלכה חיים
15400609
פק אריאל
28896892
שמש אורעד
תוקפה של הסמכה זו כל עוד המתמנים משמשים
במשרתם במשרד.
כ' באלול התשס"ו ) 13בספטמבר (2006
)חמ (3—3637

__________
1

) (3פטור משירות השנים ;2003-1996

צבי רבהון
מנהל מדור השמירה על הקרקע
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

ס"ח התש"י ,עמ' .32

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי–משפט
ובתי דין דתיים( ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים( ,התשמ"ו ,11986-אני
מודיע כי בתי הדין הדתיים האזוריים באר שבע ,אשדוד,
ירושלים ,תל אביב וטבריה מבקשים לבער חומר ארכיוני,
כמפורט להלן:

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת רכסים ,בישיבתה מיום ט' בחשון התשס"ו )11
בנובמבר  (2005ועדת ערר לענין החוק האמור ,בהרכב של 3
חברים כמפורט להלן:
שמעון אזולאי  -יושב ראש
יוסף שטריקר  -חבר
יוסף שרעבי  -חבר
ג' בתשרי התשס"ז ) 25בספטמבר (2006
)חמ (3—265
יצחק רייך
ראש המועצה המקומית רכסים
__________
1

ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס'  400364נגב )פורעה( 400343 ,נגב )אבו תלול( 400310 ,נגב
)קורנוב( 400287 ,נגב )אבו סמארה( ,הוצגו ביום ו' באלול
התשס"ו ) 30באוגוסט  (2006למשך שלושים יום לעיון בלשכת
פקיד הסדר מקרקעין ,אזור הסדר דרום ,קרית הממשלה ,רח'
התקוה  ,4באר שבע ,הממונה על מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
באר שבע.
ו' באלול התשס"ו ) 30באוגוסט (2006
דניאל אוסטר
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר דרום

__________
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה―1965
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס'  ,7307קביעת בינוי להרחבת
מאפיה קיימת ,הוספת סילו ,מעלית וקומה ,בית
הדפוס  ,32גבעת שאול" ,שינוי לתכניות  ,2799בת.4718/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' גבעת
שאול ,רח' בית הדפוס  ,32השטח שבין קואורדינטות רוחב
 632.615―632.470לבין קואורדינטות אורך ;217.465―217.265
גוש  ,30264חלקה  151במלואה.
מטרת התכנית :א( קביעת בינוי לתוספות בניה לשם
הרחבת מאפיה קיימת לפי פירוט זה ובהתאם לקיים
בשטח (1 :הוספת מבנה סילו לחיטה בחזית המערבית
של הבנין;  (2הוספת מעלית בחזית הצפונית של הבנין;
 (3הוספת גגון הצללה בחזית הצפונית מעל חניה לרכב;
 (4הוספת קומה עליונה לצורך הרחבת מפעל המצות
הקיים .כל האמור לעיל יהא בהתאם לנספח הבינוי;
ב( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה ,כאמור
מ 13.94-מ' ל 6.06-מ' לצד צפון ,וקביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה ,כאמור מ 10.03-מ' ל 4.70-מ' לצד מערב;
ג( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח מ 12,409.92-מ"ר
וקביעתם ל 15,715.07-מ"ר ,מתוכם  2,657.52מ"ר שטחי
שירות ו 13,057.55-מ"ר שטחים עיקריים; ד( הגדלת מספר
קומות מרבי מ 4-קומות ל 5-קומות מעל קומת מרתף;
ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח; ו( קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' /7804א ,תוספת קומה לשם
תוספת  2יח"ד חדשות ותוספות בניה לשם הרחבות,
בית הכרם ,שחר  ,"2שינוי לתכניות /911 ,911א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
הכרם ,רח' שחר  2פינת רח' הגיא ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  218.300―218.200לבין קואורדינטות רוחב ―631.770
 631.830על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30149חלקה 71
במלואה ,ח"ח  ;70גוש  ,30154ח"ח .14
מטרת התכנית :א( התרת תוספת קומה מעל הבנין הקיים
לשם תוספת שתי יחידות דיור חדשות ,והתרת תוספות
בניה בבנין לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות; ב( שינוי
ייעוד מאזור מגורים  5לאזור מגורים  ;2ג( קביעת בינוי
לתוספת קומה לשם תוספת שתי יחידות דיור חדשות;
ד( קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יחידות
דיור קיימות; ה( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של
 433.97מ"ר ,מהם  459.04מ"ר שטחים עיקריים ו 25.07-מ"ר
שטחי שירות; ו( שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים;
ז( תוספת של  2יחידות דיור חדשות וקביעת מספר יחידות
הדיור בבנין ל 9-יח"ד; ח( הגדלת מספר הקומות מ4-
קומות ל 5-קומות; ט( קביעת תנאים למתן היתר בניה; י(
קביעת הוראות בגין בנין וגדרות להריסה.
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)" (3תכנית מיתאר מקומית מס'  ,9529שינוי ייעוד אזור והקמת
בנין חדש בן  4קומות ליצירת  10יח"ד חדשות ,שכ' בית
חנינה" ,שינוי לתכנית במ/3457/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
חנינה ,רח' בית חנינה החדשה ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  221.825―221.725לבין קואורדינטות רוחב ―637.050
 ;637.100גוש  ,30614חלקה  243במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד אזור מגורים  1מיוחד
לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת בינוי להקמת בנין חדש
בן  3קומות מעל קומת חניה לשם יצירת  9יח"ד חדשות;
ג( קביעת קווי בנין מרביים לבניה כאמור; ד( קביעת
שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה ל 1,463-מ"ר מהם
 1,027מ"ר שטחים עיקריים ו 436-מ"ר שטחי שירות;
ה( קביעת הוראות בגין מדרגות בחזית מערבית להריסה;
ו( קביעת הוראות בגין חניה פרטית בתחום החלקה;
ז( קביעת הוראות בגין בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר
בניה.
)" (4תכנית מיתאר מקומית מס'  ,9745שינוי ייעוד אזור ממסחר
למגורים ,הוספת  3קומות מעל בנין קיים ,עונג שבת ,10
מאה שערים".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' מאה
שערים ,רח' עונג שבת  ,10השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.300―221.275לבין קואורדינטות רוחב 632.575―632.525
לפי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30063חלקה  6במלואה.
מטרת התכנית :א( חפירת מרתף מתחת ל 3-קומות
מאושרות ,תוספות בניה להרחבת דיור ותוספת של
 2קומות עליונות ,קומה ד' תהיה מובלעת בחלל הגג;
ב( שינוי ייעוד מאזור מסחר לאזור מגורים מיוחד;
ג( קביעת בינוי בעבור קומת מרתף ,הקטנת קומת הכניסה
לשם חניה ,הרחבת דיור בקומות א' וב' ,ותוספת של 2
קומות ג' וד' ,קומה ד' תהיה מובלעת בחלל הגג; ד( קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  465מ"ר מהם  197מ"ר
שטחים עיקריים ו 268-מ"ר שטחי שירות; ה( הגדלת מספר
הקומות מ 3-קומות ל 5-קומות מעל קומת מרתף; ו( קביעת
שימושים בעבור מגורים; ז( קביעת תנאים למתן היתר
בניה; ח( קביעת מספר יחידות הדיור לסך הכל  6יח"ד;
ט( רה-תכנון הקומות הקיימות כולל הקמת ממ"ד;
י( קביעת קווי בנין לתוספת.
)" (5תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10167בניית מבנה לתעשיה
בן  8קומות מעל  3קומות תעשיה ,אזור התעשיה
הר חוצבים ,הרטום  ,"8שינוי לתכניות במ ,3760/בת/
/3760א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,אזור
התעשיה הר חוצבים ,רח' הרטום  ,8השטח שבין
קואורדינטות אורך  220.300―220.150לבין קואורדינטות
רוחב  634.550―634.450על פי רשת ישראל החדשה;
גוש  ,30243חלקה  115במלואה; מגרש  6בהתאם לתכנית
במ/3760/א.
מטרת התכנית :א( בניית מבנה לתעשיה בן  8קומות מעל
 3קומות לשימושים מעורבים :תעשיה ,חניה ושירותים
תת-קרקעיים; ב( שינוי ייעוד מאזור לתעשיה לאזור
תעשיה מיוחד; ג( שינוי הוראות בינוי שנקבעו בהיתר
מס'  ,03/0471.1קביעת בינוי לבנין בן  8קומות מעל  3קומות
תת-קרקעיות ,בהתאם לנספח הבינוי; ד( קביעת קווי בנין
מרביים לבניה כאמור; ה( קביעת תוספת של שטחי בניה
בהיקף של  4.472מ"ר מהם  4.395מ"ר שטחים עיקריים
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ו 688-מ"ר שטחי שירות ,סך הכל קביעת שטחי בניה
מרביים ל 16.650-מ"ר )מתוכם  8.750מ"ר שטחים עיקריים
ו 7.900-מ"ר שטחי שירות(; ו( הגדלת מספר הקומות
מ 4-קומות ל 8-קומות מעל מפלס ה ;0.00-ז( קביעת אזורים
בבנין לשימושים נלווים לתעסוקה לרווחת העובדים
באזור ,כגון :בתי קפה ,מסעדות ,מעון ילדים וכד';
ח( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ט( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
)" (6תכנית מיתאר מקומית מס'  ,11368תוספות בניה לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,שכ' בית וגן ,הרב עוזיאל ,"3
שינוי לתכנית .1042
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
וגן ,רח' הרב עוזיאל  ,3השטח שבין קואורדינטות אורך
 217.525―217.475לבין קואורדינטות רוחב ―631.050
 631.100על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30164חלקה 222
במלואה.
מטרת התכנית :א( הרחבת יח"ד בכל קומות הבנין ,צירוף
שטחים מרפסות פנימיות למנין שטחי הבניה ותוספת
קומה על הגג לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בקומה
שמתחתיה; ב( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  1לאזור
מגורים מיוחד; ג( קביעת בינוי לתוספת בניה לפי פירוט
זה (1 :קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות :קרקע תחתונה
במפלסים  ,+4.50 ,+3.00במפלסים  +7.50 ,+6.00לשם
הרחבת יח"ד קיימות באותן הקומות;  (2קביעת בינוי
לתוספת קומה עליונה על הגג ,לשם הרחבת יח"ד קיימות
בקומה שמתחתיה; ד( קביעת תוספת שטחי בניה בבנין
בהיקף של  559.35מ"ר מהם  453.10מ"ר שטחים עיקריים
ו 106.25-מ"ר שטחי שירות; ה( שינוי קווי בנין וקביעת קווי
בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור; ו( הגדלת מספר הקומות
מ 3-קומות מעל מפלס ה 0.00-ל 4-קומות מעל מפלס
ה ;+0.00-ז( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית;
ח( קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
― .02העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
טל'
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל' .02―6296811
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס'  ,7464קביעת הוראות לאיחוד
וחלוקה ,שינוי ייעוד קרקע משצ"פ ואזור מגורים 1
ל 2-מיוחד בבית חנינה" ,שינוי לתכנית במ/3458/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
בית חנינה ,רח' בית חנינה החדשה ,שטח ממערב לדרך
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רמאללה ,השטח שבין קואורדינטות אורך 221.600―221.300
לבין קואורדינטות רוחב  ;638.560―638.350גוש ,30607
חלקות  147 ,119 ,92 ,91 ,58―56 ,53―50במלואן ,ח"ח .47
מטרת התכנית :א( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום
מתחם מס'  5לאיחוד וחלוקה מחדש ,שנקבע בתכנית
/3458א; ב( שינוי ייעוד קרקע משטח משצ"פ ואזור מגורים
 1מיוחד לאזור מגורים  2מיוחד; ג( קביעת אחוזי הבניה
המרביים ,מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל
אחד מהמגרשים המיועדים לבניה; ד( קביעת הוראות
בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח; ה( קביעת הוראות
בגין מבנה להריסה; ו( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס"ה ,עמ' .3979
)" (2תכנית מיתאר מקומית מס'  ,9237תוספת בניה בקומת
קרקע ,והוספת קומה להרחבת דירה ,ר' אלעזר המכבי ,6
שכ' מקור ברוך" ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' מקור
ברוך ,רח' אלעזר המכבי  ,6השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.875―219.825לבין קואורדינטות רוחב ;633.100―633.050
גוש  ,30076חלקה  8במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים  3לאזור
מגורים  ;2ב( קביעת הבינויים האלה בשטח (1 :תוספת
בניה בקומה א' ,לשם הרחבת דירה קיימת;  (2תוספת קומה
עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה;
ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ד( הגדלת מספר קומות מרבי מ 2-קומות ל 3-קומות;
ה( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  185מ"ר שטחים
עיקריים; ו( קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ז( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5467התשס"ו ,עמ' .735
)" (3תכנית מיתאר מקומית מס'  ,9475שינוי ייעוד לאזור,
הריסת מבנה ובניית מבנה בן  10קומות למגורים  -רח'
ירמיהו ,רוממה" ,שינוי לתכנית .4676
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
רוממה ,רח' ירמיהו  ,56רח' אהליאב  ;30 ,28 ,26השטח
שבין הרחובות ירמיהו  ,56אהליאב והתכלת; השטח שבין
קואורדינטות אורך  219.500-219.400ובין קואורדינטות
רוחב  ―633.390-633.300גוש  ,30236חלקות ,142 ,135 ,134
 143במלואן.
מטרות התכנית :א( הריסת  4בנינים קיימים ובניית
מבנה מגורים חדש בן  8קומות מעל מפלס הכניסה
ו 4-קומות מתחתיו ,סך הכל  55יח"ד; ב( שינוי ייעוד שטח
מאזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים מיוחד ,לשטח ציבורי
פתוח ולדרך חדשה/הרחבת דרך; ג( קביעת בינוי בעבור
מבנה מגורים חדש ,כאמור; ד( קביעת מספר יח"ד מרבי
בשטח ל 55-יח"ד; ה( הגדלת מספר הקומות המרבי בשטח
התכנית ל 8-קומות מעל מפלס ה) ± 0.00-מפלס הכניסה(
ו 4-קומות מתחתיו; ו( הגדלת שטחי הבניה המרביים
ל 13.370-מ"ר מהם  6,900מ"ר שטחים עיקריים
ו 6,470-מ"ר שטחי שירות; ז( שינוי קווי הבנין המאושרים
וקביעת קווי בנין חדשים ,לרבות קווי בנין אפס
תת-קרקעיים; ח( קביעת השימושים המותרים בשטח
התכנית למגורים בקומות  ,8―1מחסנים ושטח לצורכי
ציבור בקומת הקרקע התחתונה )מפלס  (3.0וחניה בקומות
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התת-קרקעיות; ט( קביעת הוראות בגין הקמת שטח
לצורכי ציבור בתחום הבנין והשימושים המותרים בו;
י( קביעת הוראות בדבר שטח ציבורי פתוח; יא( קביעת
הוראות בדבר דרך חדשה/הרחבת דרך; יב( קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית; יג( קביעת הוראות בגין איחוד
וחלוקה מחדש; יד( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן
היתרי בניה; טו( קביעת הוראות בדבר מבנים וגדרות
להריסה; טז( קביעת הוראה בדבר ביטול שטח עם זכות
מעבר לציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5531התשס"ו ,עמ' .3319
)" (4תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10077שינוי ייעוד אזור,
וקביעת בינוי לתוספת  3קומות לשם תוספת  4יח"ד,
רש"י  ,30כרם אברהם" ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
מקור ברוך ,רח' רש"י  ,30השטח שבין קואורדינטות
אורך  632/805.80―632/784.10לבין קואורדינטות רוחב
 ;220/330.05―220/311.12גוש  ,30069חלקה  172במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3
לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת בינוי לתוספות בניה לפי
פירוט זה (1 :תוספת שתי קומות עליונות לשם תוספת 3
יח"ד חדשות;  (2תוספת מעלית בחזית מערבית של הבנין;
ג( קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה כאמור;
ד( הסבת השימוש בקומת המרתף הקיימת למגורים
בהתאם לשימוש הקיים בפועל; ה( הגדלת שטחי בניה
מרביים בשטח וקביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות
הבניה ל 582.32-מ"ר מהם  481.52מ"ר לשטחים עיקריים;
ו( הגדלת מספר קומות מרבי מ 2-קומות וגג רעפים מעל
קומת מרתף ל 4-קומות וגג רעפים מעל קומת מרתף; ז(
הגדלת מספר יחידות הדיור המרבי בשטח התכנית ל-
 11יח"ד; ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח; ט( קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים
להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס"ה ,עמ' .4300
)" (5תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10113שינוי ייעוד שטח
וקביעת בינוי להקמת בנין בן  5קומות ליצירת  7יח"ד,
שכ' צור באהר" ,שינוי לתכנית /2302א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' צור
באהר ,רח' צור בחר ,קרקע שאינה רשומה ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  222.135―222.100ובין קואורדינטות
רוחב  626.975―626.125על פי רשת ישראל החדשה.
מטרת התכנית :א( תוספת קומות למטרות מגורים על
מבנה קיים; ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים  4מיוחד לאזור
מגורים  2מיוחד ולדרך; ג( שינוי ייעוד מדרך לאזור
מגורים  2מיוחד ולשביל ציבורי להולכי רגל; ד( שינוי
ייעוד משביל ציבורי להולכי רגל לאזור מגורים  2מיוחד;
ה( קביעת בינוי בעבור תוספת קומות על מבנה קיים;
ו( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  241מ"ר ,מהם
 211מ"ר שטחים עיקריים ו 30-מ"ר שטחי שירות .קביעת
סך כל שטחי בניה מרביים בהיקף של  804מ"ר ,מהם
 704מ"ר שטחים עיקריים ו 100-מ"ר; ז( שינוי קווי הבנין
וקביעת קווי בנין חדשים; ח( תוספת של  3יחידות דיור לסך
הכל של  6יחידות דיור; ט( הגדלת מספר הקומות מ 3-קומות
ל 4-קומות ,הכל מעל מפלס ה ;0.00-י( קביעת שלבי ביצוע
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למימוש התכנית; יא( קביעת תנאים למתן היתר בניה;
יב( קביעת הוראות בגין חניה פרטית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5475התשס"ו ,עמ' .1057
)" (6תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10273שינוי ייעוד ממגורים
 1למגורים מיוחד ,הקמת מבנה בן  9קומות ועוד קומה,
רח' המעפילים" ,שינוי לתכנית .1397
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,גבעת
אורנים ,בפינת הרחובות המעפילים וישראל אהרוני,
השטח שבין קואורדינטות אורך  219.625―219.575ובין
קואורדינטות רוחב  630.050―629.975על פי רשת ישראל
החדשה; גוש  ,30185חלקות  190 ,188במלואן.
מטרת התכנית :א( הקמת מבנה מגורים חדש בן  7קומות
מגורים )קומה עליונה חלקית( ועוד קומת חדר מכונות
ושתי קומות תת-קרקעיות לחניון ומחסנים; ב( שינוי
ייעוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים מיוחד; ג( קביעת
בינוי חדש לשם הקמת מבנה ובו  7קומות מגורים
)קומה עליונה חלקית( ועוד קומת חדרי מכונות ומזגנים
מעליהם ,כל זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים
תת-קרקעיות; ד( קביעת מספר יחידות הדיור בבנין
ל 15-יח"ד לכל היותר; ה( קביעת שטחי הבניה
במגרש להיקף של  4,083מ"ר ,מהם  2,281מ"ר שטחים
עיקריים ו 1,802-מ"ר שטחי שירות; ו( קביעת קווי בנין
חדשים לשם הבניה כאמור; ז( הגדלת מספר הקומות
המותר מ 3-קומות ל 7-קומות מגורים )קומה עליונה
חלקית( ועוד קומת חדר מכונות ומזגנים מעליהם ,כל
זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים תת-קרקעיות;
ח( קביעת תנאים למתן היתר בניה; ט( איחוד וחלוקה
מחדש )בהסכמת הבעלים(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5495התשס"ו ,עמ' .1894
)" (7תכנית מיתאר מקומית מס'  ,"11175תוספת בניה לבנין
מאושר ,תוספות  3קומות ,סך הכל  10יח"ד ,שכ' קטמון,
רחל אמנו  ,"36שינוי לתכנית .2878
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
קטמון ,רח' רחל אמנו  ,36השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.155―220.115לבין קואורדינטות רוחב ;630.215―630.180
גוש  ,30007ח"ח  ;77מגרש  235בהתאם לתכנית .2878
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב( תוספת בניה לבנין
מאושר; ג( קביעת בינוי לתוספת  3קומות בניה בשטח
החלקה בהתאם לנספח הבינוי; ד( תוספת שטח של
כ 1,169-מ"ר ,מתוכם  964מ"ר שטח עיקרי וקביעת שטחי
הבניה המרביים במגרש לכ 2,360-מ"ר ,מתוכם שטחים
עיקריים כ 1,600-מ"ר ועוד  760מ"ר שטחי שירות;
ה( שינוי קווי בנין ,קביעת קווי בנין מרביים לתוספות
הבניה; ו( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל 10-יחידות
דיור מתוכם  4מאושרות ו 6-נוספות; ז( הגדלת מספר
הקומות המרבי מ 3-קומות מעל קומת מרתף ל 6-קומות
מעל קומת מרתף; ח( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן
היתר בניה בשטח; ט( קביעת הוראות בדבר שימוש לחניה
פרטית בתחום המגרש ,וקביעת קו בנין לחניה מקורה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס"ו ,עמ' .1586
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)" (8תכנית מיתאר מקומית מס' /11219א ,שינוי ממגורים
 1למגורים מיוחד ,הרחבת יח"ד ,שכ' בית וגן ,רח'
עוזיאל  ,"34שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
וגן ,רח' הרב עוזיאל  ,34השטח שבין קואורדינטות אורך
 217.675―217.625לבין קואורדינטות רוחב ;630.750―630.675
גוש  ,30166חלקה  55במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת מחסנים בקומת קרקע,
הרחבת יח"ד בכל הקומות ,תוספת קומה על הגג
לשם הרחבת יח"ד שמתחתיה; ב( שינוי ייעוד מאזור
מגורים  1לאזור מגורים מיוחד; ג( קביעת בינוי לתוספת
קומה חמישית לשם הרחבת יח"ד קיימות; ד( קביעת
בינוי לתוספת בניה בכל המפלסים ,לשם הרחבת
יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי; ה( קביעת
קווי בנין חדשים; ו( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף
של  531.5מ"ר ,מהם  434.50מ"ר שטחים עיקריים
ו 97-מ"ר שטחי שירות; ז( הגדלת מספר הקומות
מ 4-קומות ל 5-קומות וקומה טכנית; ח( קביעת תנאים
למתן היתר בניה; ט( קביעת שלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס"ו ,עמ' .3569
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
― ,02וכן במשרדי הועדה
ירושלים  ,91010טל'
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02―6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' בש/51/ז ,איחוד בהסכמה ,קביעת בינוי ,קווי בנין ואחוזי
בניה ,הרחובות עמל ,המלאכה והתעשיה ,בית שמש" ,שינוי
לתכנית .5/32/51
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,הרחובות
התעשיה ,העמל והמלאכה ,השטח שבין קואורדינטות רוחב
 626.900―626.800לבין קואורדינטות אורך ;195.800―195.650
גוש  ,5084חלקה  5במלואה; מגרשים  46 ,45 ,41 ,40בהתאם
לתכנית ת.5/32/51/
מטרת התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה ל;125%-
ב( קביעת אחוזי בניה בקומה א' ל ;75%-ג( קביעת הגובה המרבי
מ 12-מ' ל 14-מ'; ד( שינוי קווי בנין וקביעת בינוי; ה( קביעת
מבנים להריסה; ו( איחוד בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.7.2003ובילקוט הפרסומים  ,5207התשס"ג ,עמ' .3494
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'
― ,02וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל שורק ,10
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בית שמש  ,99100טל'  ,02―9900778וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו' בתשרי התשס"ז ) 28בספטמבר (2006
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' חפ/1944/א ,בינוי ברח' יאיר כ"ץ ,7
מרכז הכרמל" ,שינוי לתכניות חפ/1400/יב ,1/חפ/229/ד,
חפ ,1778/חפ/853/א ,חפ ,423/חפ/1400/יב ,חפ,1400/
חפ ,136/חפ/229/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח' יאיר
כ"ץ  ,7מרכז הכרמל ― גוש  ,10809חלקה  92במלואה,
ח"ח .500 ,87
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א'
מיוחד כפוף להגבלות לאזור מגורים מיוחד לצורך הקמת
בנין מגורים חדש ,ושינוי ייעוד שביל הולכי רגל לדרך;
ב( שינוי בהוראות הבניה :הגדלת זכויות הבניה ,הגדלת
מספר הקומות המותר ,שינוי בקווי בנין; ג( הרחבת רח'
יאיר כ"ץ מול המגרש; ד( קביעת הסדרי כניסה ויציאה
לחניה בתחום המגרש.
)" (2תכנית מפורטת מס' חפ ,2217/שינוי בהוראות בניה ברח'
הרצל  ,"10שינוי לתכניות חפ/1400/יב ,1/חפ/מק/1400/
גב ,חפ/229/ד ,חפ ,1463/חפ ,422/חפ/1400/יב ,חפ,1400/
חפ ,113/חפ ,229/חפ/229/ה ,חפ ,363/חפ ,594/חפ.859/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,בין רח' הרצל
ורח' יונה בהדר ― גוש  ,12454חלקה  7במלואה ,ח"ח ;26
גוש  ,10856ח"ח .63
מטרת התכנית :א( הסדרת תוספות הבניה; ב( הוספת
קומה עליונה חלקית מעל המותר באזור; ג( קביעת קווי
בנין בהתאם לבניה הקיימת; ד( הגדרת חזית החלקה
הנדונה לכיוון רח' יונה כחזית מסחרית; ה( קביעת הבנין
הקיים לשימור והוראות לשימורו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04―8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' .04―8356807

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מכ/333/ו ,משפחת בטיטו ,רכסים" ,שינוי לתכנית מכ/במ.333/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכסים ,רח'
האירוסים  ,2גבעת החרובים מדרום לשכ' לב אליהו וממערב
לשכ' בנה ביתך ― גוש  ,10393ח"ח .17
מטרת התכנית :מתן אפשרות להוצאת היתר בניה למבנה
החורג מקווי בנין ומשטחי הבניה ,והגדלת מספר יחידות
הדיור במגרש על ידי :א( שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית;
ב( תוספת שטחי בניה; ג( הגדלת מספר יחידות הדיור; ד( שינוי
של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5523התשס"ו ,עמ' .3048
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04―8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2חיפה  ,33093טל'  ,04―8676296וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית
מס' ענ ,233/תחנת תדלוק צפון באקה אל גרבייה" ,שהודעה
על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה― ,1965פורסמה בעיתונים ביום  20.9.1992ובילקוט
הפרסומים  ,4047התשנ"ג ,עמ' .66
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה ג'ת ,צפון
באקה אל גרבייה ― גוש  ,8759חלקה  34במלואה ,ח"ח ;37
גוש  ,8768ח"ח .40
מטרת התכנית :ייעוד שטח להקמת תחנת תדלוק ושירותי
דרך וייעוד שטחים לדרכים ולשצ"פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' ―8633448
 ,04ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה
 ,30025טל'  ,04―6351789בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ"ז באלול התשס"ו ) 20בספטמבר (2006
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ענ ,503/שינוי תוואי שביל
וביטול שביל ,שכונת אלעיון ,אום אלפחם" ,שינוי לתכנית
ענ.251/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם ,שכ'
אלעיון בצדו המזרחי של כביש הכניסה לעיר אום אלפחם
― גוש  ,20311ח"ח .11 ,10 ,2 ,1
מטרת התכנית :א( שינוי תוואי שביל ,וביטול שביל;
ב( הוראות למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04―8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ,ערערה  ,30025טל' .04―6351789
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה
ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת
קרקע בתחום "תכנית מס' הר."1000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ― גוש
 ,6447חלקה  89במלואה; גוש  ,6448חלקות ,17 ,13―9 ,7―3 ,1
,80 ,75 ,55 ,52 ,51 ,48―42 ,40―35 ,32 ,31 ,29―27 ,25 ,24 ,22―19
,201 ,196―194 ,192―189 ,157 ,155―152 ,145―143 ,140―138 ,82
 208 ,207 ,204במלואן ,ח"ח .197 ,149 ,83 ,81
התנאים המוצעים :א( לא יינתנו היתרי בניה להקמת
מבנים חדשים; ב( הועדה המקומית הוד השרון רשאית לאשר
שיפוץ מבנה ו/או הרחבתו ובתנאי שהועדה סבורה שאין בכך
כדי לפגוע באפשרות יישומה של התכנית שבתכנון; ג( הועדה
המקומית רשאית במקרים מיוחדים להתיר עבודות מצומצמות
כפי שהוגדר בחוק התכנון והבניה וכן בקשות מיוחדות לפי
שיקול דעתה; ד( תוקף התנאים יהיה  3שנים מיום הפרסום או
עד להפקדת תכנית ,המוקדם מביניהם; ה( ככל שיופקדו מספר
תכניות ― תוקף התנאים יהיה ל 3-שנים לכלל השטח ,למעט
השטחים שלגביהם הופקדו תכניות כאמור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה
 ,72430טל'  ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל'
 ,09―7759666כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף
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 78לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
רח' קפלן  ,2ירושלים  ,91061טל' .02―6701580
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' יב ,10/154/שינויים בהתוויית רשת הדרכים וביטול
דרכים ,שינוי ייעוד במגרש ממסחרי ודרך למגרש מיוחד",
שינוי לתכניות יב ,154/יב ,8/154/יב/מק/11/154/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,שד' דואני ורח'
העצמאות ― גוש  ,3516חלקות ,173 ,172 ,48 ,46―37 ,26―24
 185 ,181 ,178במלואן; מגרשים 17 ,15א17 ,ב בהתאם לתכנית
יב/מק/11/154/א.
מטרת התכנית :א( שינויים בהתוויית רשת הדרכים
וביטול דרכים; ב( שינוי ייעוד במגרש 17א מאזור מסחרי
ודרך לאזור מגורים מיוחד ,הכולל  60יח"ד ושטח פרטי פתוח;
ג( איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים  15ו17-א בהסכמת בעלים;
ד( קביעת זכויות בניה והוראות בניה לאזור מגורים מיוחד;
ה( הגדלת מגרש 17ב על חשבון דרך לביטול ,כלומר שיהיה
ניתן לבנות שני בתי כנסת במבנים נפרדים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5475התשס"ו ,עמ' .1063
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה  ,70600טל'  ,08―9433380וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' נס ,10/43/פארק המדע ) HPתוספת שטחי שירות(" ,שינוי
לתכנית נס.4/43/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,פארק
המדע ,רח' פנחס ספיר  ― 5גוש  ,3851ח"ח  ;23מגרש 11ב
בהתאם לתכנית נס.4/43/
מטרת התכנית :תוספת שטחי שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5391התשס"ה ,עמ' .2410
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה  ,70400טל'  ,08―9383810וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' נת,30/750/
תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה ,מי ערד" ,שינוי
לתכניות נת ,7/400/נת.750/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,בין הרחובות
תמוז ,אייר ודגניה ― גוש  ,8007ח"ח  ;62גוש חדש  ,9905חלקה
ארעית  28במלואה; מגרש  32בהתאם לתכנית נת.750/
מטרת התכנית :תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת
שחיה ושירותים נלווים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08―9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09―8603159
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס' נת/17/548/א ,תוספת קומה ,קביעת הוראות
בניה ,קווי בנין לקומה ז' ,תוספת שטח עיקרי" ,שינוי לתכניות
נת/100/ש ,1/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' זמנהוף 20
― גוש  ,8260חלקה  577במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת קומות מ 6-ע"ע  2 +דירות
גג ל ;7-ב( תוספת שטח עיקרי בקומה  ,7והפיכתה לקומה ;7
ג( קביעת קווי בנין לקומה  ;7ד( קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס"ה ,עמ' .3996
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09―8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
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ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

מס' פת ,84/1209/הסדרת צומת אברבנאל―חזון איש―סוקולוב,
שינוי משצ"פ לדרך למגורים ב' ,מדרך לשצ"פ" ,שינוי לתכניות
פת ,1209/פת ,12/1209/פת/15/1209/ג ,פת/15/1209/ד ,פת/
.2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,צומת
הרחובות אברבנאל ,חזון איש וסוקולוב ― גוש  ,6324חלקות
 157 ,136במלואן ,ח"ח  ;158 ,156 ,21גוש  ,6403ח"ח ;145 ,143 ,17
גוש  ,6404ח"ח .138 ,7 ,1
מטרת התכנית :א( הסדרת צומת הרחובות אברבנאל,
חזון איש וסוקולוב; ב( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך
ולמגורים ב' ,מדרך לשטח ציבורי פתוח וממגורים ב' לדרך;
ג( השלמת מגרשי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5502התשס"ו ,עמ' .2141
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' רח/550/ב ,5/9/תוספת יחידת
דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת
העליונה ,תוספת לשטח העיקרי" ,שינוי לתכניות רח/550/
ב ,9/רח/מק/550/ב.4/9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' איזנברג
 ― 27גוש  ,3703חלקה  663במלואה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' ויצמן ,39
 ― 41גוש  ,3703חלקות  790 ,789במלואן.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור
מגורים ג' מיוחד; ב( תוספת יחידות דיור וזכויות
בניה מ 12-יח"ד ל 24-יח"ד; ג( קביעת הוראות בניה;
ד( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים; ה( שינוי מספר הקומות
מ 4-קומות מעל קומת עמודים ל 5-קומות מעל קומת
עמודים ועוד קומה שישית חלקית.
)" (4תכנית מיתאר מקומית מס' רח ,56/1200/איחוד וחלוקה
ללא הסכמה ,שינוי מדרך ,שב"צ ומגורים ג' לשב"צ ,דרך
ומגורים מיוחד" ,שינוי לתכנית רח.1200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
אברבנאל ,משה זכריה ,בר כוכבא ― גוש  ,3705חלקות
 613 ,612 ,609 ,259―257 ,215―213במלואן ,ח"ח ,605 ,598
.611
מטרת התכנית :א( הקמת מוזאון לשיפור מורשת יהדות
תימן וזאת באמצעות :א( קביעת איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים; ב( שינוי ייעוד מדרך ,שטח לבנין ציבורי
ומגורים ג' לשטח לבנין ציבורי ,דרך ואזור מגורים מיוחד;
ג( קביעת זכויות והוראות בניה; ד( קביעת קווי בנין;
ה( קביעת זכויות מעבר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08―9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות .76442
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מטרת התכנית :א( תוספת יחידת דיור אחת בחלקה
האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה ,כך שיהיו
 10יח"ד במקום  9יח"ד; ב( תוספת של  145מ"ר לשטח
העיקרי; ג( קביעת הוראות הבניה בתכנית; ד( תוספת של
 50מ"ר שטח עיקרי לצורכי קירוי מרפסות.

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

)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' רח/550/ב ,23/תוספת שטח
עיקרי בשיעור  12מ"ר ליח"ד קיימת על ידי סגירה חלקית
של  2מרפסות פתוחות" ,שינוי לתכניות רח/550/ב,2/
רח/550/ב.

)" (1תכנית מיתאר מקומית מס' רח/10/158/ג ,איחוד חלקות
למגרש בניה אחד ,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי
המסחר במגורים ,הוספת יח"ד" ,שינוי לתכנית רח/
.10/158

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' ישראל
אהרוני  22פינת סמטת משה מלמוד ― גוש  ,3703חלקה
 1310במלואה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' טובה
וטוביה מילר  ― 8גוש  ,3703חלקות  904―902במלואן.

מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי בשיעור  12מ"ר ליחידת
דיור קיימת ששטחה העיקרי הוא  114מ"ר ,על ידי סגירה
באופן חלקי בלבד של שתי מרפסות פתוחות.
)" (3תכנית .מיתאר מקומית מס' רח/550/ב ,24/שינוי ממגורים
ב' ל-ג' מיוחד ,תוספת יח"ד וזכויות בניה ,איחוד וחלוקה
בהסכמה ,שינוי קומה" ,שינוי לתכניות רח/550/ב ,רח/
/2000י.

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

מטרת התכנית :א( איחוד חלקות בהסכמת בעלים
למגרש בניה אחד; ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור
מגורים ג' מיוחד; ג( ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי
המסחר בשטחי מגורים; ד( הוספת יח"ד ,מ 21-יח"ד
ל 36 -יח"ד במגרש; ה( הוספת אחוזי בניה ,כך ששטח דירה
ממוצעת יהיה  110מ"ר )שטחים עיקריים( ושינויים בקווי
בניה; ו( ביטול קומה מסחרית ותוספת  2קומות מגורים,
סך הכל  9קומות; ז( הוספת שטח שירות ,לרבות שטחי
שירות לחניה מקורה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5495התשס"ו ,עמ' .1901

יעלה על  4מ' וסידורן זו מעל זו; ה( תוספת קומה חלקית
כך שיהיו  4קומות  +קומת עמודים  +דירת גג.

)" (2תכנית מיתאר מקומית מס' רח ,7/8/450/שינוי ייעוד
משב"צ למגורים ג' מיוחד לצורך העברת מבנה שבט
הצופים והקמת מבנה חדש" ,שינוי לתכניות רח,8/450/
רח/במ.1/2101/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5495התשס"ו ,עמ' .1902

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,הרחובות דוד
שמעוני ,סירני ,רחל ― גוש  ,3694חלקות  323 ,320במלואן,
ח"ח  ;326גוש  ,3703חלקות  1088 ,1073 ,1070במלואן ,ח"ח
.1072 ,973 ,255
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לשביל
ציבורי ולאזור מגורים ג' מיוחד ,לצורך העברת מבנה שבט
הצופים מחלקה  1088השוכנת באזור מגורים לאזור שטח
בניני ציבור בגוש  3694בחלקה  ,320מגרש  ,41והקמת מבנה
חדש; ב( מתן זכות מעבר לכניסה לחניה בחלקה  1088דרך
שביל בחלקה  1070ודרך שטח בניני ציבור בח"ח ;1072
ג( קביעת זכויות בניה והוראות בניה וקווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5330התשס"ה ,עמ' .25
)" (3תכנית מיתאר מקומית מס' רח/550/ב ,21/תוספת יח"ד
בקומת קרקע" ,שינוי לתכנית רח/550/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' איזנברג
 ― 14 ,12גוש  ,3703חלקות  444 ,125במלואן.
מטרת התכנית :א( תוספת יחידת דיור אחת במפלס קומת
הקרקע )בשטח סגור על ידי קירות בבעלות פרטית( ,כך
שיהיו  26יחידות דיור במקום  25יחידות דיור הקיימות
בבנין; ב( תוספת שטח עיקרי ושטח שירות לטובת הדירה
החדשה; ג( קביעת הוראות בניה ותנאים להיתר; ד( שינוי
ייעוד משטח למגורים ג' לשטח לדרך חדשה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5463התשס"ו ,עמ' .622
)" (4תכנית מיתאר מקומית מס' רח/800/ב/33/א ,הגדלת
השטחים העיקריים המותרים לצורך הוספת מרפסות
בלבד ,קביעת זכויות והוראות בניה" ,שינוי לתכנית
רח/800/ב.33/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' בתיה
מקוב  ― 4גוש  ,3701חלקה  725במלואה.
מטרת התכנית :א( הגדלת השטחים העיקריים המותרים
ב 15-מ"ר ליח"ד ,סך הכל  135מ"ר ,לצורך הוספת מרפסות
בלבד; ב( קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס"ו ,עמ' .1596
)" (5תכנית מיתאר מקומית מס' רח ,81/1250/שינוי ממגורים
ב' לג' ,הגדלת מספר יח"ד ,תוספת קומה חלקית ,הקטנת
קו בנין למרפסות בלבד" ,שינוי לתכניות רח ,1250/רח/
/2000י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' הרשנזון
 ― 34גוש  ,3701חלקה  450במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב'
למגורים ג'; ב( הגדלת מספר יחידות הדיור מ 6-יחידות
ל 9-יחידות למגרש; ג( הגדלת אחוזי הבניה מ 110%-למגרש
ל 135%-לבניה; ד( הקטנת קו בנין למרפסות בלבד מ 5-מ'
ל 3-מ' לחזית רחוב הרשנזון בלבד ,בתנאי שרוחבן לא
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)" (6תכנית מיתאר מקומית מס' רח ,4/33/2010/שינוי ממגורים
ב' לג' ,הגדלת מס' יח"ד ,תוספת שטח עיקרי ,שינוי במספר
הקומות" ,שינוי לתכניות רח ,2010/רח/2000/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח'
הנביאים  ― 11גוש  ,3701חלקה  618במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור
מגורים ג' ולשטח פרטי פתוח; ב( הגדלת מספר יח"ד כך שעל
החלקה שיהיה ניתן לבנות  9יח"ד למגרש במקום  6יח"ד;
ג( תוספת שטח עיקרי כך שיהיה ניתן לבנות ;137%
ד( שינוי בקו בנין אחורי  5מ' במקום  6מ'; ה( שינוי במספר
הקומות המותר מ 4-קומות על עמודים ל 4-קומות
 +עמודים  +דירת גג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5502התשס"ו ,עמ' .2141
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
רח/750/א ,2/58/תוספת שטח עיקרי של  30מ"ר בעבור דירת גג
בלבד" ,שינוי לתכנית רח/מק/750/א.1/58/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' ש' בן
ציון  ― 47גוש  ,3703חלקה  404במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת יחידת דיור אחת בקומת
העמודים המפולשת של הבנין ,כך שסך הכל יהיו  12יח"ד בבנין;
ב( תוספת שטח עיקרי של  96.4מ"ר ו 13.5-מ"ר שטח שירות
בעבור הדירה בקומת הקרקע ותוספת של  30מ"ר שטח עיקרי
בעבור התוספת בדירת הגג; ג( תוספת חניה בעבור דירת
הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס"ו ,עמ' .3577
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמלה מופקדת "תכנית מפורטת מס' לה/301/א ,1/קביעת

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות ,מעבר תת-קרקעי מתחת
למסילת הברזל צמוד לכביש  ,"44שינוי לתכניות לה,1000/
לה ,3/1000/לה ,301/לה/במ.172/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה ,החלת
התכנית על כל השטח הציבורי הפתוח הכלול בתחום תכנית
המיתאר זמ.3/598/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,ליד כביש 44
― גוש  ,4345ח"ח  ;22 ,20 ,5גוש  ,4346ח"ח .532

מטרת התכנית :א( תוספת שימושים מותרים בשטחים
ציבוריים פתוחים בתחום גן יבנה ,וזאת תוך מניעת מפגעים
ומטרדים סביבתיים ומתן דגש על איחוד תשתיות כגון:
א( מיתקנים הנדסיים (1 :חדרי שנאים בעבור חברת חשמל;
 (2מבני ומיתקני תקשורת למעט אנטנות תקשורת ,בכפוף
לתמ"א 36א;  (3מיתקנים לאספקת מים של מפעל המים ,תה"ל
ומקורות; ב( חניה ציבורית ― עילית בהתאם למפורט בלוח
זכויות הבניה.

מטרת התכנית :קביעת דרך בין רח' ההגנה לכביש עוקף
 ,44הסדרים גאומטריים ,באמצעות שינוי ייעוד שטח לפעילות
ספורט ,שטח ציבורי פתוח ומגורים ג' לדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08―9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמלה ,שד' ויצמן  ,1רמלה .72100
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5304התשס"ד ,עמ' .3102
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה ,ביל"ו סנטר ,קרית עקרון  ,70500טל'  ,08―9414044וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רע/2005/יג,
קביעת בינוי מחייב ,תוספת שטחים עיקריים בקומה ג' ובחלל
הגג" ,שינוי לתכניות רע/292/1/א ,רע/במ.2005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' שרה
אהרונסון  ― 5גוש  ,6582חלקה  292במלואה.
מטרת התכנית :א( קביעת בינוי מחייב; ב( תוספת שטחים
עיקריים בקומה ג' ובחלל הגג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' .08―9788444
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה  ,43604טל' .09―7610516
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' זמ ,110/598/הוראות הקמת מיתקנים לצרכים הנדסיים
בשצ"פ" ,שינוי לתכנית זמ.3/598/

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ ,3165/תוספת שטח עיקרי של  20מ"ר לכל אחת מ4-
הדירות בקומה א' ,על ידי תוספת רצפה לשטח מעטפת" ,שינוי
לתכנית ממ/במ.3098/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל,
רח' יוני נתניהו  ― 26גוש  ,6392ח"ח  ;47מגרש  9/25בהתאם
לתכנית ממ/במ.3098/
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי של  20מ"ר לכל אחת
מ 4-דירות קיימות בקומה א' ,על ידי תוספת רצפה לשטח
מעטפת קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5502התשס"ו ,עמ' .2142
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08―9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טל' ―9302051
 ,03וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' עח,45/15/
הפרדת מגרש מגורים חד-משפחתיים מאזור מגורים ב' מיוחד
למגורים חד-משפחתיים" ,שינוי לתכניות עח ,200/עח.17/15/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יצחק ― שער
חפר ,רח' הורדים  ― 6גוש  ,8212ח"ח  ;11מגרש  461בהתאם
לתכנית עח.17/15/

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

מטרת התכנית :הפרדת מגרש מגורים חד-משפחתיים
מאזור מגורים ב' מיוחד על ידי :א( שינוי ייעוד של ח"ח 11
בגוש ) 8212מגרש מס'  461בתכנית עח ,(17/15/מאזור מגורים
ב' מיוחד לאזור מגורים חד-משפחתיים )מגרש חדש 461ב(;
ב( העברת זכות של יח"ד אחת )מתוך שתיים המותרות במגרש
 461לפי תכנית עח (17/15/לאזור מגורים חד-משפחתיים )מגרש
חדש 461ב( ,ובכך ליצור אזור מגורים ב' מיוחד ובו יח"ד אחת
ואזור מגורים חד-משפחתיים ובו יח"ד אחת; ג( קביעת הוראות
וזכויות בניה לאזור מגורים חד-משפחתיים; ד( חלוקת מגרשים
בהסכמת בעל הקרקע; ה( שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' מיוחד
לדרך מוצעת ברוחב של  2מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08―9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר ,מדרשת רופין ,40250
טל' .09―8981556

כ"ז באלול התשס"ו ) 20בספטמבר (2006
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/173/1/5/א,
שינוי ייעוד משצ"פ למסחר ,משרדים וחניה ציבורית ,למסחר,
משרדים ,שצ"פ ושב"צ" ,שינוי לתכנית הצ.30/1/5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד ,רח' הדקל
פינת רח' הנרקיס ― גוש  ,7788ח"ח .55 ,51
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד (1 :משטח ציבורי פתוח
― למסחר ,משרדים ודרך;  (2מדרך )חניה ציבורית( ― למסחר,
משרדים ,שטח ציבורי פתוח;  (3משטח למבנה ציבור ― לשטח
ציבורי פתוח ,חניה ציבורית ,מסחר ומשרדים; ב( הוראות
והגבלות בניה; ג( איחוד וחלוקה ללא הסכמה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' ―9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה .42504
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14554/חצור הגלילית שיקום עירוני".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית ―
גוש  ,13838חלקה  51במלואה ,ח"ח  ;55―52 ,12 ,11גוש ,13841
ח"ח  ;104 ,75 ,13גוש  ,13846ח"ח ,148 ,144 ,116 ,105 ,101 ,74
 ;155גוש  ,13854חלקות ,103―77 ,61―30 ,28―19 ,17 ,16
,173 ,159 ,153 ,151―149 ,147―141 ,138―135 ,132―114 ,112―105
 215 ,214 ,210 ,207―205 ,201―188 ,186 ,185 ,181 ,179 ,175במלואן,
ח"ח  ;216גוש  ,13855חלקות ,64 ,59 ,55 ,53―50 ,45 ,39―17
 158―130 ,120―117 ,114―104 ,102―87 ,83―68במלואן ,ח"ח ,159
 ;163 ,160גוש  ,13856חלקות ,99―80 ,71 ,59 ,50 ,38―32 ,25 ,8
,181 ,179 ,169 ,167 ,165 ,161 ,159 ,154―145 ,143―119 ,106―101
 232 ,231 ,216 ,215 ,212 ,211 ,209 ,206 ,203 ,198 ,184במלואן,
ח"ח  ;114 ,69 ,68 ,11גוש  ,13893חלקות ,38 ,35―28 ,26―9 ,6 ,3
 85 ,39במלואן ,ח"ח ,108 ,107 ,105 ,93 ,87 ,78 ,67 ,65 ,63 ,61 ,59
 ;111 ,110גוש  ,13894חלקות  228―206במלואן ,ח"ח ,65 ,63 ,44 ,5
 ;230 ,183 ,176 ,172 ,154 ,121 ,120 ,78 ,77 ,75גוש  ,13895ח"ח ,51
 ;74 ,52גוש  ,13947ח"ח  ;27 ,3―1גוש  ,14068ח"ח ,25―15 ,10 ,8
.142 ,141 ,136
מטרת התכנית :א( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע; ב( קביעת הוראות בניה ,קביעת גודל מגרש מינימלי,
מרווחי בניה ,גובה בנינים; ג( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי; ד( קביעת הנחיות פיתוח תשתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס"ה ,עמ' .4216
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל'  ,04―6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טל'  ,04―6800077וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14290/שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ותעשיה
― אעבלין" ,שינוי לתכנית ג.8273/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין ,רח' אעבלין
― גוש  ,12208ח"ח  ;60―58גוש  ,12211ח"ח .81 ,49 ,48

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר
ותעשיה זעירה ודרך; ב( קביעת מערכת דרכים; ג( קביעת
הוראות בניה בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5471התשס"ו ,עמ' .932
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04―6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04―9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,13973/הסדרת רפתות במושבים ברמת הגולן" ,שינוי
לתכניות ג ,7939/ג ,6987/ג ,5013/ג ,5201/ג ,8347/ג,7765/
ג ,11964/ג ,12335/ג.12430/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלי―עד ,אבני
איתן ,גבעת יואב ,קדמת צבי ,כנף ,נוב ,נאות גולן ,רמות ―
גוש  ,200000ח"ח  ;13גוש  ,200001ח"ח  ;2גוש  ,201000ח"ח .2
מטרת התכנית :קביעת תנאים והוראות בניה המסדירים
הקמת רפתות חלב ,באזורים המיועדים למבני משק/שטח
חקלאי מיוחד בתחום חלקות א' ובאזורים המיועדים למבני
משק ביישובים )כנף ,קדמת צבי ונאות גולן( לפי תכניות
בנות-תוקף :א( הגדלת אחוזי הבניה במגרשים; ב( קביעת
הוראות בניה ― הגדלת צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בנינים;
ג( קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.2005ובילקוט הפרסומים  ,5468התשס"ו ,עמ' .742
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04―6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04―6969712וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס' ג ,14573/צימרים―יבניאל" ,שינוי לתכניות
גמ/מק ,245/8772/גמ/מק ,208/8971/ג ,3510/ג ,8058/ג,2957/
ג ,7786/ג ,9466/ג ,6695/ג ,2665/ג ,9255/ג ,9135/ג ,4625/ג,5482/
ג ,8772/ג ,8162/ג ,6602/ג ,7706/ג.11756/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל ― גוש
 ,15436ח"ח  ;46גוש  ,15437חלקות  33―26במלואן,
ח"ח  ;25―13גוש  ,15438חלקה  15במלואה ,ח"ח ,22 ,19―16 ,14
 ;23גוש  ,15439חלקות  39 ,38 ,35―25 ,19במלואן ,ח"ח ,14―3 ,1
 ;37 ,36 ,24 ,22 ,21גוש  ,15441חלקות  18 ,16 ,14 ,11 ,10במלואן,
ח"ח  ;22―19 ,17 ,15 ,13 ,12 ,9―1גוש  ,15442חלקות ,16―8 ,4 ,1

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

 78―38 ,36―18במלואן; גוש  ,15443חלקות ,50―38 ,36―12 ,7―1
 138―113 ,111 ,109―105 ,99―97 ,87 ,81―73 ,68―54 ,52במלואן;
גוש  ,17356חלקות  53 ,11―3במלואן ,ח"ח ;54 ,48 ,13 ,12 ,2 ,1
גוש  ,17357חלקות 116―95 ,93 ,92 ,88 ,87 ,85―79 ,76―67 ,61―1
במלואן; גוש  ,17358חלקות ,31 ,28―26 ,24 ,23 ,20―18 ,4―1
 58―53 ,51―46 ,43 ,42 ,35―33במלואן ,ח"ח ,25 ,22 ,21 ,17 ,5
 ;45 ,44 ,38גוש  ,17359ח"ח ;49 ,47 ,42 ,41 ,34 ,29―22 ,20 ,12 ,7
גוש  ,17367חלקות  31 ,2 ,1במלואן ,ח"ח  ;32 ,29 ,4 ,3גוש ,17368
חלקות  56―45 ,43―1במלואן; גוש  ,17369חלקות ,46―9 ,7―1
 97 ,94―90 ,55―53 ,50―48במלואן; גוש  ,17370חלקות ,46―1
 106―75 ,72―69 ,67―49במלואן; גוש  ,17371חלקות ,28 ,26 ,7 ,1
 36 ,34 ,32במלואן ,ח"ח  ;38 ,30 ,21 ,20 ,18 ,11 ,8 ,4גוש ,17376
חלקות  174―118 ,116―4במלואן.
מטרת התכנית :א( מתן אפשרות לבניית יחידות נופש
)צימרים( ביישוב יבנאל .האפשרות לבניית יחידת נופש תינתן
במגרשים מחוסרי זכויות לבניית צימרים בתכניות תקפות;
ב( מתן אפשרות לביצוע צימרים במגרשים בעלי גודל נאות,
צפיפות נמוכה ותוואי קרקע המקל על כך; ג( מתן אפשרות
לבניית  400יחידות נופש לאכסון ,בתחום התכניות המאושרות
בצמוד או בנפרד לבית המגורים; ד( מתן פתרון לתשתיות
בתחום חשמל ,תקשורת וחניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס"ה ,עמ' .4004
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04―6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04―6772333וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,13895/אזור מרכזי לגידול בעלי חיים ,שיח' דנון" ,שינוי
לתכנית ג.3874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שיח' דנון ― גוש
 ,18245ח"ח  ;32 ,20גוש  ,18249ח"ח  ;21גוש  ,18250חלקות ―13
 63 ,60 ,51 ,17במלואן ,ח"ח ,65 ,57 ,49―47 ,34 ,33 ,27―18 ,12 ,11
 ;70גוש  ,18253ח"ח  ;63 ,61 ,45 ,44 ,35 ,34גוש  ,18256ח"ח ,29 ,28
 ;44גוש  ,18365ח"ח .13 ,11
מטרת התכנית :הסדרת אתר מרכזי לגידול בעלי
חיים ,שיאפשר קליטת משקי גידול המפוזרים בתחום אזור
המגורים בשיח' דנון ,על ידי :א( איחוד וחלוקה של חלקות
בבעלות המדינה בלבד; ב( התוויית דרכים בתחום האתר;
ג( הקצאת מגרשים לפי סוג בעלי חיים ומגרשים לאחסנת ציוד
וחומרים; ד( הקצאת מגרשים למבני משק משותפים שישמשו
להפעלת האתר לגידול בעלי חיים ,להקמת מיתקנים לצורכי
האתר ופיתוח נופי; ה( קביעת הוראות לחלוקה ,לבינוי ,לפיתוח
ולמניעת מטרדים סביבתיים; ו( הקצאת מגרשים לעיבוד חקלאי
מוגבל ולפיתוח נופי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5485התשס"ו ,עמ' .1394
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל'  ,04―6508555וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי ,טל' ,04―9879621
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ"ז באלול התשס"ו ) 20בספטמבר (2006
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אופקים מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,112/102/03/23שינויים
בייעודי קרקע ,בהנחיות ומגבלות בניה ברח' צה"ל פינת רח'
אלי כהן" ,שינוי לתכניות ) 102/03/23תרש"צ  ,(4/12/1ולתכנית
.108/102/03/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,רח' צה"ל
פינת רח' אלי כהן ― גוש  ,39554ח"ח  ;135גוש  ,39555חלקות
 91―88 ,7―1במלואן ,ח"ח  ;126 ,92גוש  ,39556חלקות 79 ,45
במלואן ,ח"ח .88 ,46
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח
לבניני ציבור ,שטח למוסד ,אזור מגורים א' ואזור מגורים ג' ,על
ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה ,ועל
ידי איחוד וחלוקת המגרשים ללא הסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08―6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אופקים ,שד' הרצל  ,1אופקים ,80300
טל' .08―9928542
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס'  ,45/206/03/5שינוי זכויות בניה ברח'
מקס ברוד  ,24שכ' נווה מנחם" ,שינוי לתכניות /5במ/
/5 ,4/75במ.75/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נווה
מנחם ,ברח' מקס ברוד  ― 24גוש  ,38178חלקות 30 ,1
במלואן ,ח"ח .79 ,77
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מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש
מס'  A1065המיועד לאזור מגורים א' )חד-משפחתי עם
קיר משותף( ונמצא בשכ' נווה מנחם ברח' מקס ברוד
 ,24באר שבע ,מ 151-מ"ר ל 262-מ"ר ,מתוכם :למטרות
עיקריות :מ 130-מ"ר ל 178-מ"ר ,למטרות שירות :מ 21-מ"ר
ל 84-מ"ר; ב( שינוי בקווי הבנין; ג( קביעת קווי בנין
למצללות בגבולות המגרשים; ד( קביעת תנאים למתן
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס"ו ,עמ' .3582
)" (2תכנית מפורטת מס'  ,22/207/03/5רח' דוד גוייטין  ,12באר
שבע" ,שינוי לתכניות /5במ/5 ,73/במ.8/207/03/5 ,3/73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' ו'
החדשה ,רח' דוד גוייטין  ― 22גוש  ,38132חלקות 128 ,127
במלואן ,ח"ח .24 ,22
מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי הבניה המרביים במגרש
 B194המיועד לאזור מגורים א' מ 160-מ"ר ל 179-מ"ר,
מתוכם למטרות עיקריות מ 137-מ"ר ל 156-מ"ר ,למטרות
שירות ―  23מ"ר )ללא שינוי(; ב( קביעת תנאים למתן
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5546התשס"ו ,עמ' .3971
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08―6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל' ,08―6463807
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי להבים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
להבים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ,6/101/02/16
השכונה במרכז" ,שינוי לתכניות /7במ,1/101/02/16 ,205/
/16מק.2/101/02/16 ,2012/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז היישוב
הקהילתי להבים ,לאורך שד' רימון ,בין כיכר הכניסה ליישוב
לרח' זמיר ― גוש  ,100463חלקות  52 ,51 ,49 ,42 ,40 ,36במלואן,
ח"ח  ;50 ,18 ,8 ,6 ,5 ,3גוש  100465חלקות  209 ,206 ,195במלואן,
ח"ח .173 ,144
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם
מגורים של  80יח"ד על ידי :א( שינוי ייעוד קרקע משטח לבניני
ציבור לאזור מגורים א' ,לדרכים משולבות ,לשצ"פ ולשבילים
להולכי רגל; ב( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים א' ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח למיתקן הנדסי ,לדרכים
ודרכים משולבות ,לשצ"פ ולשבילים להולכי רגל; ג( הוספת
זיקת הנאה לציבור לצורך מעבר לשטח לבניני ציבור במגרש
המיועד לשטח מסחרי; ד( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים ,המגרש המיועד לשטח מסחרי אינו נכלל באיחוד
וחלוקת מגרשים; ה( קביעת שימושים מותרים בשטח ציבורי
פתוח ובשטח לבניני ציבור; ו( קביעת זכויות בניה לשטחים

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

עיקריים ולשטחי שירות במגרשים השונים; ז( קביעת מספר
קומות ,מגבלות גובה ,קווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי
בגבולות התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08―6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה להבים ,טל' .08―6517465
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב פעמי תש"ז
― גוש  ,100239/1ח"ח  ;1מגרש מס' .44
מטרת התכנית :א( קביעת זכויות הבניה במגרש חקלאי
מס'  44במושב פעמי תש"ז בהיקף בניה של  80%מהמגרש;
ב( קביעת שימושים ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5559התשס"ו ,עמ' .4453
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08―6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08―6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו' בתשרי התשס"ז ) 28בספטמבר (2006
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,3/184/03/7פלגי מים",
שינוי לתכנית .2/184/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שטח שבין קיבוץ
להב לבין קיבוץ דביר הנשען על דרך מס'  ― 325גוש ,100223/1
ח"ח .1
מטרת התכנית :א( יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור
מלונאות ונופש ושטח פרטי פתוח מיוחד; ב( תכנית חלוקה/
איחוד מחדש של המגרשים; ג( קביעת זכויות בניה ,מגבלות
והנחיות בתחומי התכנית; ד( קביעת תנאים למתן היתרי בניה;
ה( שינוי הפריסה של השטח לתיירות ונופש למספר מגרשים
והגדרת הוראות ,מגבלות והיקפי בניה בכל אחד מהמגרשים;
ו( שינוי ייעוד של כל שאר השטחים בתכנית לשטח פרטי פתוח
מיוחד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08―6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טל' .08―6899696
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

2910

לויט ירחמיאל

16.3.2006

לויט לאה

2873

פארצ'י שיפרה

27.5.2006

פארצ'י אלי

שם המבקש/ת

0461

אוחנה אורן סול

23.8.2006

אורן עמי

3401

מזרחי )שמואל(
דינה

17.9.1998

שמואלי יצחק

1463

בלום עליזה

10.9.2006

הירש חנה

2808

פארצ'י יוסף

6.9.2000

פארצ'י אלי

כ"ג בתשרי התשס"ז ) 15באוקטובר (2006
משה ביטון ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מרחב תכנון מקומי שמעונים

5087

יושבייב מנחם

6.4.1999

יושבייב טורי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

5111

ננקנסקי אלקה

18.9.2006

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,6/138/03/7חווה לגידול פטריות פעמי תש"ז".

ננקנסקי אברהם
נתן

3056

חזקוב שלמה

25.6.2006

חזקוב שלמה

0217

פרגון חמוס

20.1.1996

פרגון לאורה

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,
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מס'
תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

הודעות

9522

טטרואשוילי סמיון

29.8.2006

טטרואשוילי
טטיאנה

7704

גרנט ראובן

22.6.2006

גרנט שי

8737

אהרן משה

8.8.2006

אהרן מרי

2745

ארליך אסתר

6.8.1995

גליק רבקה

9927

כהן אליהו

23.3.2006

כהן זמירה

1439

ארונוביץ זלדה

24.7.2006

טיברובסקי
סמואל

5947

צייגר חנה

4.9.2006

מעוז מיכאל

2626

פיגנבוים חיה-
רחל

25.7.2006

פיגנבוים שאול

8489

מרקוביץ סרנה

4.8.2006

מרקוביץ משה

6544

ליברמן משה

12.8.2003

ליברמן יענטי

7877

ויינברגר יוסף

16.9.2005

ויינברגר מגדה

5828

גוט ג'קובו חוסה

4.8.2006

אזולאי שריתה

1588

בלום לוי

27.5.2003

בלום דבורה

1547

איינהורן דורה

27.2.2006

7016

חקון משה גילברט

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

שם המנוח/ה

3656

ענגל אסתר

תאריך
פטירה
16.9.2006

שם המבקש/ת
ענגל שמשון

י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקשת

4695

איצקוביץ
יהודית

14.7.2006

איצקוביץ
נפתלי

8811

בן שבת יוסף

13.4.2006

בן שבת
מסעודה

איינהורן שלמה

9278

תשובה מרדכי

30.6.2006

תשובה מרים

חקון אילן

1913

בוחניק מתן

7.5.2005

בוחניק יוסף
נסים

8226

אזולאי נסים

16.4.2006

אזולאי פלורה

2532

רסקין בלנקה

2.5.2006

פרידמן לאה

4152

רוזנוביץ אליהו

6.12.2004

אנגל אהובה

9104

דיניק מיכאל

23.3.2006

דיניק לובוב

8135

ואקנין יעקב

16.4.2005

ואקנין שמחה

2234

לוי ארמונד

29.5.2006

לוי רחל

2386

עמיר פנחס

24.5.2004

עמיר אילנה

4245

אזולאי רחל

28.7.2005

דהן מכלוף

4147

מדר גסטון

1.6.2006

שרגא רחל

5386

כהן סולל שמואל

1.4.2006

כהן סולל דוד

1340

סעדה רחל רישרד

5.8.2006

גלולה הלן

י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר (2006
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

9598

גיטלמן ברטה
שפרה

6.9.2006

גוטמן רחל פרל

8423

אלקוסר לונה

6.11.2005

רוזן ריביק רבקה

5715

דולב רמי

24.8.2006

צוויבן אריה

2803

סינה שרה

18.8.2006

קלמן אמי

שם המבקש/ת

י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

9931

ליטור צבי

6.9.2006

בכור סוניה

6138

אברהם משכיה

13.8.2001

אברהם ישראל

2343

וינשטין פרומה

9.3.2002

וינשטין דן

2335

וינשטין יעקב

18.7.2006

וינשטין דן

י"ג בתשרי התשס"ז ) 5באוקטובר (2006
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בטבריה

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

2514

ארזואן יהודה

י' תמוז ס"ה

ארזואן שמעון

0400

הרוש גורגט

ג' סיון מ"ב

הרוש רפאל

9919

הררי מרסל

כ' סיון ס"ו

סרוסי דניס

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

6365

גרינברגר
אלבירה רחל

ט"ז סיון ס"ו

גרינברגר יעקב

7388

מימוני שלום

כ"א שבט ס"ו

דהן לידיה

י"ג בתשרי התשס"ז ) 5באוקטובר (2006
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

שם המבקש/ת

8079

כהנה פני

23.8.2006

כהנא ישראל

6428

זווניץ אידה

30.8.2006

מילשטיין אלה

3259

פיאנין שרה

2.1.2006

קוסטיוקביץ
לילה

2136

דהן דפנה קוטי

5.5.2006

דהן שלמה

תיק אזרחי 3081/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת איגלשייד קומ בע"מ ,ח"פ ,51-282122-4
והמבקשים :יוסי בלומשטיין ואחרים ,עובדי החברה ,ע"י
ב"כ עו"ד ליאור סטופל ,מרח' מונטיפיורי  ,20פתח תקוה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.11.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .31.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

י"ג בתשרי התשס"ז ) 5באוקטובר (2006

ליאור סטופל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נסים אדרי ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

6292

קאפח יוסף

12.5.2006

קאפח רבקה

7994

גורנו אמיל

7.1.2006

גורנו מרים

4805

ליפקוביץ רבקה

26.7.2006

הייניק רחל

1524

יזלובסקי גאורגי

7.6.2005

יזלובסקי אנה

י"ג בתשרי התשס"ז ) 5באוקטובר (2006
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

4596

בסרגליק שרה

תאריך
פטירה
21.7.2006

שם המבקש/ת
בסרגליק
אברהם מרדכי

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 3115/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת זאב בר ובניו בנין ופיתוח  1994בע"מ,
והמבקשת :אלוניאל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד יורי נחושתן,
מרח' תובל  ,19רמת גן .52522
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.11.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.00
ביום .31.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יורי נחושתן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר (2006
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 3116/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת נ.נ עדיקה ) (1995בע"מ,
והמבקשת :אלוניאל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד יורי נחושתן,
מרח' תובל  ,19רמת גן .52522
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.11.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.00
ביום .31.10.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יורי נחושתן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי 1497/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת תעשיות ק.ב.ע .בע"מ ,ח"פ ,51-407440-6
מרח' שנקר  ,22קרית אריה,
והמבקש :צדקי מחמוד אחמד אלשייך ,ת"ז ,986181253
מסינירייה ,ע"י ב"כ עו"ד האשם מסארווה ,ת"ד  ,778כפר קרע
 ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.5.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.30.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
האשם מסארווה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1308/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת אוקלהומה סטייק ראנץ' בע"מ,
והמבקש :שמואל פסי ,ע"י ב"כ עו"ד שלומית דויטשר ו/או
שגיב אבידר ,מרח' יציאת אירופה  ,36רעננה .43518
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.1.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.16.1.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלומית דויטשר ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1659/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת א.ג.מ .תעשיות סריגים בע"מ ,ח"פ
 ,51-098633-4מרח' אחד העם  ,105ראשון לציון,
והמבקשים :יוסף מצגר ,ת"ז  05339221ואחרים ,מרח' תור
מלכה  ,16תל אביב ,ע"י ב"כ עו"ד האשם מסארווה ,ת"ד ,778
כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .30.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
האשם מסארווה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1707/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת החמאם שרותי אירוח בע"מ ,ח"פ
,51-206233-2
והמבקשים :חיים רובין ,עופרה איבגי ,רוברט אלעזרוב ,טל
הוד ,תמר ברפמן ,יערה תור וענת רובין ,ע"י ב"כ עו"ד דוד משה
טימסית ,רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,טל'  ,03-5468888פקס' 03-
 ,9332046נייד .054-4518741
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.14.12.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד משה טימסית ,עו"ד
בא כוח המבקשים

תיק אזרחי 1898/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת א.ל .סיס אדמין בע"מ ,ח"פ ,51-306633-2
והמבקשת :אנט שפס ,ת"ז  ,59060780ע"י ב"כ עו"ד דורון
אדדי ,משד' סמאטס  ,8תל אביב  ,62009טלפקס ,03-5464912
נייד .054-5329832
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון אדדי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1996/06

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1891/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת פיתוח ערבות הנגב והשפלה )(1995
בע"מ ,ח"פ ,51-210995-0
והמבקש :יוסף מנור ,ת"ז  ,502528713ע"י ב"כ עו"ד רמית
למפרט ,ממשרד עו"ד חיים צדוק ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל
אביב .67134
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.8.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.11.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.20.11.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת ג'י.בי.אי .מידע עסקי גלובלי בע"מ ,ח"פ
 ,51-196175-7מרח' שלונסקי  ,20תל אביב,
והמבקש :אבנר קיטעי ,ת"ז  ,055936298ע"י ב"כ עו"ד יואב
בן פורת ,ממשרד עו"ד איתן ש' ארז ושות' ,דרך מנחם בגין ,23
תל אביב  ,66184טל'  ,03-5669002פקס' .03-5669001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2006בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.12.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יואב בן פורת ,עו"ד
בא כוח המבקש

רמית למפרט ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2028/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

תיק אזרחי 2068/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובענין פירוק חברת גולן מלאכת מחשבת ) (1977בע"מ ,ח"צ
,52-003606-2

ובענין פירוק חברת כוכב העיר הרצליה בע"מ ,ח"פ
,51-148669-8

והמבקש :שטראוס ,אדר ,רביב ושות' ,משרד עורכי דין,
מבית גיבור ספורט ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521טל' 03-
 ,5755525פקס' .03-5755526

והמבקשת :עיריית הרצליה ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שטמר,
ממשרד עו"ד י' שפלר  -א' שטמר ,רח' אבא הלל סילבר  ,7בית
סילבר ,רמת גן .52522

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.12.2006בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.1.2007בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.11.12.2006

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00
ביום .10.1.2007

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

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

איתן אדר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אהוד שטמר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2029/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת ק.ה.ס .קייטרינג בע"מ,

תיק אזרחי 2072/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מ.י .משכנות ארזים בע"מ ,ח"פ
,51-317922-6

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול ,121
ת"ד  ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519

והמבקשת :וקטוריה ינקלביץ ,ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי ו/או
אליעזר גריסרו ,מרח' ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון .75218

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.12.2006בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.1.2007בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.12.2006

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .21.1.2007

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

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

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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רז מסורי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 511/06

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מטקאש סחר בע"מ )בכינוס נכסים(,

תיק אזרחי 839/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת יאיר ש .שיווק בע"מ ,ח"פ 51-073241-5
)בפירוק זמני( ,מרח' צה"ל ,חדרה,

והמבקשים :רו"ח אמיר שי ,ת"ז  28840635ואחרים ,ע"י ב"כ
עו"ד דוד פייל ו/או טלי פישר ,מרח' הבונים  ,6רמת גן ,טל' 03-
 ,6126983פקס' .03-7512231

והמבקש :רו"ח חן ברדיצ'ב ,המפרק הזמני של החברה,
מרח' הבונים  ,12רמת גן ,טל'  ,03-5750421פקס' .03-5753512

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.5.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.1.2007בשעה .9.20

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.11.2006בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.20
ביום .10.1.2007

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .12.11.2006

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן ברדיצ'ב ,עו"ד
המפרק הזמני של החברה

דוד פייל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 248/06
תיק אזרחי 654/06

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת חאקי עבודות עפר בע"מ,

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת כנרת  -נאמן מוצרי אלומניום בע"מ,

והמבקש :הייב אחמד סודקי ,ע"י ב"כ עו"ד חוסאם סבית,
מרח' החרושת  ,49ת"ד  ,46כרמיאל  ,21610טל' ,04-9583232
פקס' .04-9082229

והמבקשים :זיאד ג'ובראן ,ת"ז  ,51124212מכפר ראמה
 30055ווסאם מוסא ,ת"ז  ,29774080מכפר מגאר  ,14930ע"י ב"כ
עו"ד אליאס מוסא ,ת"ד  ,103נצרת  ,16000טל'  ,04-6573914פקס'
.04-6560036

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.12.2006בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.6.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.12.2006בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.11.11.2006

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ו/או לבית המשפט
המחוזי בנצרת.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,חוסאם סבית ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

חוסאם סבית ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

אליאס מוסא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 9412/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-וחוק
העמותות ,התש"ם,1980-
ובענין פירוק עמותת א.ס .אילת )ע"ר(,
והמבקשים :שחר זיתון ואחרים ,ע"י ב"כ עו"ד ענבר לב,
מרח' תובל  ,13רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענבר לב ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
) (1שם האגודה :תושבי רמות מנשה  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004847-0 :
המען :רמות מנשה ,ד"נ חבל מגידו .19242
תאריך רישום :י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :קרן מילואים עבור חברי קבוץ יזרעאל -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004848-8 :
המען :יזרעאל ,ד"נ יזרעאל .19350
תאריך רישום :י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :אחזקות מעלה גלבוע  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004849-6 :
המען :מעלה גלבוע ,ד"נ גלבוע .19145
תאריך רישום :י"א בתשרי התשס"ז ) 3באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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) (4שם האגודה :דגנים  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004850-4 :
המען :עמק בית שאן .10800
תאריך רישום :י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :גלקון בקרים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004851-2 :
המען :כפר בלום ,ד"נ גליל עליון .12150
תאריך רישום :י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :מצפה דני  -אגודה חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004852-0 :
המען :מעלה מכמש ,ד"נ מזרח בנימין .90634
תאריך רישום :י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7שם האגודה :אלרוחה  -אגודה שיתופית לחקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004853-8 :
המען :ת"ד  ,2012אום אל פחם .30010
תאריך רישום :י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (8שם האגודה :עתידים יד מורדכי  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004854-6 :
המען :יד מרדכי ,ד"נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום :י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר .(2006
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
י"ב בתשרי התשס"ז ) 4באוקטובר (2006
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
) (1השם הקודם :שלוש המשאלות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :און הזורע  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003384-5 :
מיום.20.9.2006 :
) (2השם הקודם :מ.ב.א הזורע אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :מעיינות הזורע  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004090-7 :
מיום.20.9.2006 :

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

) (3השם הקודם :רכב חשמלי  -אגודה שיתופית יצרנית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :רכב חשמלי אפיקים  -אגודה שיתופית
יצרנית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004363-8 :
מיום.20.9.2006 :
) (4השם הקודם :צ.מ.ח חליבה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :צ.ח.מ .מערכות חליבה אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004364-6 :
מיום.20.9.2006 :
) (5השם הקודם :מצרפלס מערכות השקיה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :מצרפלס  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004531-0 :
מיום.5.10.2006 :
י"ג בתשרי התשס"ז ) 5באוקטובר (2006
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרק
שם האגודה :מרכז  -ברית הקואופרציה האשראית בישראל בע"מ
מס' האגודה.57-000019-0 :
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינוי המפרק עו"ד
דוד אמסל ,מרח' שמעוני  ,5/2ירושלים  ,92623וממנה במקומו
את רו"ח ציון עצמון ,מרח' הרב יוסף חיים  ,11מבשרת ציון.
צו הפירוק ניתן ביום  ,13.8.2003ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5220התשס"ג ,עמ' .3997
י"ט באלול התשס"ו ) 12בספטמבר (2006
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אספטיק הנדסה בע"מ
)ח"פ (51-216958-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

צווי פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזה על פירוק האגודות:
) (1שם האגודה :קופת תגמולים של חברי המושב כפר ויתקין
אגודה שיתופית בע"מ.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.11.2006בשעה  ,14.00ברח' מנחם בגין  ,48תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום אלון ,עו"ד ,מפרק

מס' האגודה.57-001239-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד דורון דינאי ,מרח' קפלן
 ,2תל–אביב-יפו .64734
) (2שם האגודה :שיכון ופיתוח ייט"ב  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-003461-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את אברהם סנפירי ,מחברת
אידע ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ ,רח' בית הדפוס  ,22ירושלים
.95483
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ז בתשרי התשס"ז ) 19באוקטובר (2006
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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ש .טובל ניהול ונכסים בע"מ
)ח"פ (51-222900-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.11.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,שמואל
טובל ,רח' מקווה ישראל  ,9נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שמואל טובל ,מפרק

אלדר  -קופת גמל לתגמולים לעצמאיים בע"מ
)ח"פ (51-107176-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.11.2006בשעה  ,10.00או בתום  30ימים מיום
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פרסום הודעה זו ,לפי המוקדם מביניהם ,במשרדי החברה,
רח' רוטשילד  ,80תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארנון שגב ,עו"ד ,מפרק

תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,דרך נוף
הים ,מושבה כנרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר רוזן ,מפרקת

נט פורס טכנולוגיות בע"מ
קיו.פי.או .בע"מ Q.P.O. - Ltd -
)ח"פ (51-325439-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.11.2006בשעה  ,18.00ברח' לינקולן  ,20קומה
 ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי עינת ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אמרג'ינג יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ (51-242670-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
שד' רוטשילד  ,46מגדל אלרוב ,קומה  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכאל הנטר ,עו"ד ,מפרק

נכסי י.ש.ר.ש .בע"מ
)ח"פ (51-343374-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,17.00ברח' אגס  ,18גבעת טל,
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארנון בן עמרם ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (51-298697-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,17.30אצל המפרקת ,דרך נוף
הים ,מושבה כנרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר רוזן ,מפרקת

קנו-בי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ (51-367167-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,11.00במענה הרשום
של החברה ,רח' בית עובד  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמית יודפת ,עו"ד ,מפרק

רוזנצוויג ושות' חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ (51-250565-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,10.00או חודש לאחר פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרד עו"ד רוזנצוויג-
אבירם ,דרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,67137לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רויטל אבירם ,עו"ד ,רו"ח ,מפרקת

כפר הנופש מפרץ אמנון בע"מ

נדב הובלות בטון בע"מ

)ח"פ (51-288236-6
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-108078-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

)בפירוק מרצון(
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ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,15.00במשרדי המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שפרה גב ,מפרקת

תתכנס ביום  ,4.12.2006בשעה  ,10.00במשרד עו"ד דינה יהב,
דרך מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת גן  ,52521לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רוני לייבה ,עו"ד ,מפרק

קוסטנטין הובלות בטון בע"מ
)ח"פ (51-259758-7
)בפירוק מרצון(

הדר  -שירותי שיווק ופירסום מקבוצת הבינלאומי
בע"מ
)ח"פ (51-304655-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2006בשעה  ,15.00במשרדי המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

שפרה גב ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.12.2006בשעה  ,10.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב גולדפריינד ,מפרק

אופנת לשדו בע"מ
)ח"פ (51-206699-4

אקדמיקליין .קום ישראל בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-294807-6

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.12.2006בשעה  ,19.00אצל המפרק ,יוחנן
קופלוביץ ,רח' חביבה רייך  ,9בת ים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

יוחנן קופלוביץ ,מפרק

אינטרנשיונל קומודיטיס יוניטרייד )אי.סי.יו( בע"מ
)ח"פ (51-211093-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום ד' ,6.12.2006 ,בשעה  ,11.00רח' עזריאלי  ,1תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דהאן ,מפרק

אורה חב' לתעשיות נייר בע"מ
)ח"פ (51-053068-6

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.12.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,עו"ד
אדי לזר זלמן ,רח' שניאור  ,5/3רמת השרון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,דן לאופר,
רח' המתנדב  ,50תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן לאופר ,מפרק

אדי לזר ,עו"ד ,מפרק

רעיה בוינובר שרותי ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ (51-238250-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

ויתר השקעות בע"מ
)ח"פ (51-266490-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,7.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,ויקטור
קרימגולד ,רח' בנימין מטודלה 48ב ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,12.00אצל המפרק ,עופר
מילר ,רח' הלילך  ,12אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר מילר ,מפרק

ויקטור קרימגולד ,מפרק

ש.מ.ר .שקולניק שירותי ניהול בע"מ
דוקטורס פורטל בע"מ

)ח"פ (51-191416-0

)ח"פ (51-295102-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום חמישי ,7.12.2006 ,בשעה  ,18.00במשרדי עו"ד נמרוד
שמואל ערב ,רח' בית שאן  ,19חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד שמואל ערב ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,10.00רח' שניצלר  ,9תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מירי אפרתי ,עו"ד ,מפרקת

מ.צ .רותם אחזקות בע"מ
אלמטל הנדסת מכונות בע"מ

)ח"פ (51-137842-2

)ח"פ (51-058597-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.12.2006בשעה  ,13.00אצל חיים מלר ,רח' רחל
 ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים מלר
יושב ראש האסיפה

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום א' ,10.12.2006 ,בשעה  ,12.00במשרד חברת
דיאמונדס אורה ) (1983בע"מ ,רח' בצלאל  ,52רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צבי מוסקוביץ ,מפרק

בק א.ח .החזקות בע"מ
עזריאלי בניה בע"מ

)ח"פ (51-243034-9

)ח"פ (51-216878-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,11.00במשרדו של המפרק ,עו"ד
יוסף רוזנבוים ,מרח' מאנה  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף רוזנבוים ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,17.00במשרד המפרק,
שד' רוטשילד  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס ברכה ,עו"ד ,מפרק

גולדן ריינג' בע"מ
וידאו אלגוריתמים בע"מ

)ח"פ (51-233151-3

)ח"פ (51-385851-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

)בפירוק מרצון(
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הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,9.00במשרדה הרשום

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

של החברה ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

תתכנס ביום  ,13.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,יוסף פסח,
רח' הורדים  ,27יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן שלום ,עו"ד ,מפרק

יוסף פסח ,מפרק

ראם א.ש .מחשבים בע"מ

אמנון שילוני הנדסה בע"מ

)ח"פ (51-240591-1

)ח"פ (51-339233-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,9.00ברח' המעפילים ,9
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.12.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00במשרד עו"ד לאמעי סידר
רהט צידון פינק ,דרך השלום  ,53גבעתיים  ,53454לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שושנה רודריג ,מפרקת

ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

אר.אס.בי) .ישראל( שיווק מתקדם בע"מ
)ח"פ (51-240593-7

לפת סוכנויות  1970בע"מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.12.2006בשעה  ,9.00ברח' המעפילים ,9
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,דרך
השדות  ,22כפר שמריהו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה רודריג ,מפרקת

נתן הלוי ,מפרק

פודור סחר בע"מ
)ח"פ (51-228165-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.12.2006בשעה  ,9.00במשרד גורניצקי ושות',
שד' רוטשילד  ,45תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דירד טכנולוגיות ניהול ) (2000בע"מ
)ח"פ (51-304303-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,9.30במשרדי החברה ,רח'
המנופים  ,8הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון שטייגר ,מפרק

נועם רונן ,עו"ד ,מפרק

אן.איי .תעשיות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ (51-221959-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

קשר דטה גרופ בע"מ
)ח"פ (51-370997-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.11.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
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המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד גל וולף ,מבית ,UMI
רח' משה לוי  ,11קומה  ,2ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל וולף ,עו"ד ,מפרק

תתכנס ביום  ,17.12.2006בשעה  ,18.00או  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרקת ,רח' האשד
 ,8רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימה פרי ,עו"ד ,מפרקת

גלבוז בע"מ
)ח"פ (51-349299-1

י.מ .מתכות בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-381463-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.12.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,עו"ד
מאיר פוקס ,רח' חיים הזז  ,16קומה א' ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,משה עדן,
רח' שביל הל"ה  ,14בית שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר פוקס ,עו"ד ,מפרק

משה עדן ,מפרק

יונדן פבלישינג בע"מ

תנדור אביזרי קמפינג ובנין בע"מ

)ח"פ (51-262454-5

)ח"פ (51-115632-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.12.2006בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,עו"ד
מאיר פוקס ,רח' חיים הזז  ,16קומה א' ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רו"ח אביר
עמי ,רח' קק"ל 8א ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביר עמי ,רו"ח ,מפרק

מאיר פוקס ,עו"ד ,מפרק

בזק חברה ישראלית להוצאת מדריכים בע"מ

ד"ר חנה לייבה שירותי רפואה

)ח"פ (51-050558-9

)ח"פ (51-337069

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.12.2006בשעה  ,8.30ברח' גלית  ,23יבנה
 ,81502לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.12.2006בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם לוי ,מפרק

אלעד אסא ,עו"ד ,מפרק

ברנט אלקטרוניקס בע"מ

)ח"פ (51-252352-3

)ח"פ (51-339670-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.12.2006בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס

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

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

רח' המעגל  ,14קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרק ליידן ,מפרק

יובל גלבוע ,מפרק

א.ג.א.מ פיתוח ותשתיות בע"מ

שיטת בן–צבי רעיונות לתגמול בכירים ) (1996בע"מ

)ח"פ (51-269451-4

)ח"פ (51-227008-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.12.2006בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' העבודה  ,21כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב בן–צבי ,מפרק

שי ישראל ,מפרק

גרורי איתן תל-חנן בע"מ
)ח"פ (51-055545-1

י.ס.מ .אחזקות היי-טק בע"מ
)ח"פ (51-246685-5
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.12.2006בשעה  ,9.30במשרד עו"ד אבי
גולדהמר ,רח' פלי"ם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' לבונטין  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד דונג ,עו"ד ,מפרק

מיכאל סמואל ,מפרק

 66קבלני תל-אביב בע"מ

וואי.בי.אם .היי-אנד וונצ'ורס בע"מ

)ח"פ (51-002459-7

)ח"פ (51-309009-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.12.2006בשעה  ,10.00במשרד עו"ד
קלמנטינובסקי-שטיין ושות' ,רח' מקוה ישראל  ,18תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם יוסיפוף ,מפרק

אבנר טפר ,מפרק

פסגה מולטימדיה חינוכית בע"מ
)ח"פ (51-359079-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,18.00אצל משפחת בורשטיין,

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

נטלוטורי )ישראל( בע"מ
)ח"פ (51-302346-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
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רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם יוסיפוף ,מפרק

קיוטקסט מערכות תוכנה בע"מ
)ח"פ (51-190481-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,16.00במשרדי החברה,
קיבוץ דביר ,ד"נ הנגב  ,85330לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר לוין ,מפרק

איך קונים בע"מ
)ח"פ (51-355548-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
עו"ד רונן צ'יניאו ,במשרד עו"ד מרקוביץ' ,צ'יניאו ושות' ,רח'
בן גוריון 22ב ,שער העיר  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
רונן צ'יניאו ,עו"ד ,מפרק

אורלן טכנולוגיות ואלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ (51-218259-3

פיור מועדונים בע"מ
)ח"פ (51-350751-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,אמיר צדקה,
רח' חנה סנש  ,25הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר צדקה ,מפרק

קלקא מחקרים בע"מ
)ח"פ (51-301432-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
איריס קלקא ,רח' המייסדים  ,4רמת השרון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
איריס קלקא ,מפרקת

הרנייה טופ קליניק בע"מ
)ח"פ (51-300886-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.12.2006בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
ויצמן  ,102כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה גלר ,עו"ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24בדצמבר  ,2006בשעה  ,15.00במשרדי המפרק,
עו"ד רונן צ'יניאו ,במשרד עו"ד מרקוביץ' ,צ'יניאו ושות' ,רח'
בן גוריון 22ב ,שער העיר  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
רונן צ'יניאו ,עו"ד ,מפרק

אמו ציוד מדעי בע"מ
)ח"פ (51-315878-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,9.30אצל משרד עו"ד
נחושתן ,ספרן ,מרום ושרף ,רח' תובל  ,19רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמואל רייף

אייל שמר

מפרקים
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אלית שרותי הובלה בע"מ

כמו כן הוחלט להסמיך את עו"ד דעה קומם–שטיין ,מרח'
בגין  ,7רמת גן ,לדווח לרשם החברות על החלטתה של החברה
להתפרק מרצון כאמור לעיל ועל מינויו של מפרק החברה
ולפרסם את ההחלטות האמורות ברשומות.

)ח"פ (51-270458-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה קומם–שטיין ,עו"ד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.1.2007בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
המרכבה  ,9אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

באת כוח החברה

דוד ארביב ,מפרק

אס.אר.וי .שירותי וידאו ועריכה בע"מ
)ח"פ (51-222919-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי לוי ,ת"ז ,02354329
מרח' גורדון  ,24פתח תקוה  ,49280למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רמי לוי ,מפרק

יהודה יואל  -עידוד השקעות הון בע"מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור לנדאו ,מרח'
ז'בוטינסקי 3א ,רמת גן ,למפרק החברה.

לפת סוכנויות  1970בע"מ
)ח"פ (51-053584-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.8.2006בשעה ,10.00
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן הלוי,
ת"ז  ,6135230מרח' השדות  ,22כפר שמריהו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתן הלוי ,מפרק

יהלומי טלרן בע"מ
)ח"פ (51-236397-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.10.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון סיסו ,ת"ז
 ,022137467מרח' בארי  ,45נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון סיסו ,מפרק

ליאור לנדאו ,עו"ד ,מפרק

יהלומי סי–רז בע"מ
חלקה  382בגוש  6607בע"מ
)ח"פ (51-031376-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.9.2006לאחר שמנהל
החברה הגיש תצהיר יכולת פירעון ,התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יוסף קומם ,ת"ז  ,007586662מרח'
המאירי  ,23רמת גן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,5590א' בחשון התשס"ז23.10.2006 ,

)ח"פ (51-223009-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.10.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון סיסו,
ת"ז  ,022137467מרח' בארי  ,45נתניה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון סיסו ,מפרק

נטווליו בע"מ
)ח"פ (51-255719-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון יהודה ,מרח' השומרון
 ,14רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
אלון יהודה ,מפרק

תלמסקופ בע"מ
)ח"פ (51-251507-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר טיטונוביץ,
מדרך ז'בוטינסקי  ,7רמת גן  ,52520טל'  ,03-6114080למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר טיטונוביץ ,עו"ד ,מפרק

קונטנט  (1998) 1בע"מ
)ח"פ (51-594664-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.9.2006לאחר שמנהל
החברה הגיש ביום  ,26.12.2005תצהיר יכולת פירעון ,ולאחר
שבעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ישראל גוטליב ,ת"ז  ,011715257מרח' הירקון  ,38/7רמת בית
שמש א' ,למפרק החברה.
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משה נאור עבודות חשמל בע"מ
)ח"פ (51-213098-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירה נאור ,מרח'
השיטה  ,3אשדוד ,טל' נייד  ,052-5113121למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירה נאור ,עו"ד ,מפרקת

מבנה אחזקות אחיד  2000בע"מ
)ח"פ (51-301136-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב סולמי ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב  ,67134למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב סולמי ,עו"ד ,מפרק

מוצרי נפץ והנדסה כימית בע"מ
)ח"פ (51-019512-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זרי רחימי פרידמן,
ת"ז  ,32832636ממגדל המוזאון ,קומה  ,13רח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זרי רחימי פרידמן ,עו"ד ,מפרקת
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סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

