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השמירה בענף הרחבה צו
קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

של  תחולתן כי תורחב מצווה החוק), אני - (להלן התשי"ז-11957  קיבוציים, הסכמים לחוק 25 לפי סעיף בתוקף סמכותי
של הארצי הארגון שבין (2008 בנובמבר   2) התשס"ט  בחשוון ד' מיום  (7041/2008 (שמספרו הכללי הקיבוצי ההסכם הוראות
המורחבות ההוראות וכי מקצועי, לאיגוד האגף העובדים הכללית החדשה, הסתדרות לבין בישראל והאבטחה השמירה מפעלי

צו  כי 31 לחוק לסעיף בהתאם מודיע אני כן כמו והאבטחה בישראל; השמירה והמעבידים בענף העובדים כל על יחולו שבתוספת
בטל2. - ושמספרו 7019/72 מיום 12.7.1972  השמירה בענף הכללי הקיבוצי 25.9.1973 להסכם ביום שפורסם הרחבה

תוספת

ה ה ו ר א ו ת  ה מ ו ר ח ב ו ת

הסעיף מס'
בהסכם

וכותרות פרשנות מבוא, .1

למספר גם כוונתן יחיד למספר המתייחסות ומילים ולהפך נקבה למין גם כוונתן זכר למין המתייחסות מילים זה בצו .1.1
אחרת. במפורש צוין כן אם אלא להפך, וכן רבים,

הגדרות  .2

דין; כל פי זה ועל פי הוראות צו על לה זכאי - חופשה בתשלום שהעובד שנתית חופשה

האבטחה; ו/או בתחום השמירה עובדים המעסיקה ו/או האבטחה ו/או השמירה בתחום העוסקת - חברה המעסיק ו/או חברה

קיבוצי  של הסכם הרחבה צו להוראות בהתאם או לעת מעת שיהיה כפי ומנוחה עבודה שעות בחוק - כהגדרתו עבודה יום  
ההסתדרות; לבין התיאום לשכת בין כללי

זה; בצו כהגדרתה עובד של חברה ו/או בחצריו ו/או בעבורו מועסק - מי שאצלו בפועל/מזמין מעסיק

בהתאם  לשעה 6.00 בבוקר, השעה 22.00 בלילה שבין השעות בתחום הן לפחות, ממנה, שעות ששתי עבודה - לילה משמרת  
עבודה ומנוחה; שעות להוראות חוק

בנושא  ההרחבה וצווי ומנוחה עבודה שעות לחוק בכפוף בחודש, עבודה בשבוע, 186 שעות עבודה - 43 שעות מלאה משרה  
מעת לעת; שיהיו כפי שבוע העבודה

מועסק  אם בין בשכר, חודשי ועובד עובד זה ובכלל אבטחה, ו/או שמירה בעבודות חברה על ידי המועסק עובד כל - עובד  
חלקית; במשרה אם מועסק ובין מלאה במשרה

חודשית; משכורת המקבל עובד - חודשי עובד

או שעתי; יומי בשכר המועסק עובד - עובד בשכר

בצו; הניסיון כהגדרתה תקופת את השלים אשר - עובד קבוע עובד

הניסיון; תקופת את השלים טרם אשר עובד - בניסיון עובד

הקטן ממשרה מלאה; משרה בהיקף המועסק עובד - עובד במשרה חלקית

כמפורט  מנהלים, לביטוח בתכנית זה, צו הוצאת חדש]3 ביום [נוסח הכנסה מס בפקודת זה מושג של כמובנו - ביטוח קופת
בצו זה;

הפיצויים  (חישוב - פיטורים פיצויי בתקנה 2 לתקנות לחישוב פיצויי פיטורים בסיס המשמש - כהגדרת שכר פנסיוני שכר  
התשכ"ד-41964; כפיטורים), אותם שרואים והתפטרות

זה  ובכלל זה, צו ו/או דין פי המוכרת על היעדרות כל הכוללת הגרגוריאני הלוח חודשים לפי עשר שנים של תקופה - שנה  
בזה; וכיוצא שירות מילואים תאונת עבודה, חופשות, מחלה,

זה. בצו כהגדרתו עבודה יום על הנוספות העבודה שעות - נוספות שעות

ניסיון תקופת .6

כדלקמן: היא לעבודה שמתקבל עובד של הניסיון תקופת

היא 24 חודשים;  זה צו חל שעליו עובד חדש לכל הניסיון תקופת  6.1

כתקופה הבאה  הצו, להוצאת עובר עבודתו תקופת בכל יראו זה, צו הוצאת ערב המעסיק אצל מועסק היה עובד אשר  6.2
בסעיף 6.1 לעיל.  הקבועים 24 החודשים במניין

__________
.63 עמ' התשי"ז, 1   ס"ח

.528 עמ' התשל"ד, 2   י"פ

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 3   דיני מדינת

.632 עמ' התשכ"ד, 4   ק"ת
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ביום  החל על כל עובד ההסכם יחולו הוראות כל שאר (פיטורין) זה בלבד; סעיף 28 לצו לעניין תחול הניסיון תקופת  6.3
זה; צו מהוראות בהוראה אחר תחילה מועד מפורשות נכתב אם למעט בחברה, עבודתו תחילת

לעובד קבוע. העובד הניסיון ייחשב תקופת לאחר תום 6.4

העבודה  שעות .7

דין. לכל ובכפוף שבועיות, שעות 43 - בן 5 ימים הוא העבודה שבוע  7.1
השכר/משכורת5 תלוש .8

מלא  פירוט ובו תלוש שכר לתשלום השכר, במועד החוקי המאוחר בחודשו, לכל מדי חודש לידי העובד, יעביר המעסיק  8.1
עבודה), לעובד (תנאי הודעה לחוק בהתאם ומובנת לעובד, בצורה ברורה שינוסחו מהשכר התשלומים והניכויים כל של
העבודה שביצע מספר שעות לשעה, היסוד של שכר בהיר ומובן פירוט השאר, יכלול, בין תלוש השכר התשס"ב-62002;
קיימת, אם תוספת מקצועית כל זה ובכלל זה, וצו לעובד על פי דין המגיעות השכר תוספות החודש, וכל במהלך העובד
חג, בימי תשלום נוספות מדווחות, שעות בגין נוספות גלובליות, גמול שעות בגין נסיעה, גמול הוצאות החזר תשלום
שזכאי. ככל העובד, זכאי שלה אחרת תוספת חובה/רשות, וכל פירוט ניכויי הבראה, ליום התעריף ההבראה, ימי מספר

עבודתו.  תנאי כל את של העובד ובשפתו באופן ברור המפרט המעסיק טופס לו לעבודה ייתן חדש עובד קבלת בעת  8.3

עבודה שכר .9

תוספת  ועליו תיווסף לעת מעת כפי שישונה יורכב משכר המינימום אצל המעסיק המועסקים של העובדים היסוד שכר  9.1
לעת, תיווסף מעת יתעדכן שככל ששכר המינימום כך היסוד) שכר - (להלן יחד .2.5% של בשיעור ענפי" מינימום "שכר

הזו: הפריסה פי על וזאת ,2.5% של בשיעור ענפי" מינימום "שכר תוספת המעודכן, המינימום לשכר

זה ואילך; צו הוצאת תשולם מיום של 0.5% תוספת  9.1.1

ואילך; זה מיום הוצאת צו חודשים החל מתום 6 התוספת הקודמת תשולם של 1% נוסף על תוספת  9.1.2

ואילך. זה צו הוצאת מיום שנה מתום החל תשולם הקודמות התוספות על נוסף של 1% תוספת  9.1.3

והתנאים  התוספות מקרה ובכל להלן, זה המפורטים בצו והתנאים כל התוספות את כולל אינו לעיל כהגדרתו היסוד שכר  9.2
היסוד. שכר על נוסף ישולמו לעובד זה בהסכם המפורטים

היסוד  בקביעת שכר אין יותר; גבוה שכר לעובדיו ליתן רשאי והמעסיק המינימלי, השכר הוא לעיל, היסוד כהגדרתו שכר  9.3
זה צו בהוראות שכר היסוד ואין על העולה המשתכרים שכר משכר העובדים להפחית כדי לגרוע ו/או זה, בצו כהגדרתו

לעובד. המשולמות ו/או בצו זה הקבועות בכל התוספות לפגוע ו/או לגרוע כדי

ימי  שני של מראש הודעה כך על קיבל ולא בעובד תלויות שאינן מסיבות בעבודה שובץ לא אך לעבודה, שהוזמן עובד  9.4
לעובד ישולמו כמו כן, שאליו הוזמן; עבודה יום משתלם לו בגין שהיה השכר לו מלוא ישולם לפחות - מלאים עבודה

לעבודתו. שיצא ככל זה צו להוראות ממנה בהתאם וחזרה לעבודה נסיעתו בגין ההוצאות

השכר  הגנת חוק להוראות בכפוף בחודש, ב–9  המאוחר לכל יהיה  העובדים של  משכורתם/שכרם  לתשלום  המועד 9.6
התשי"ח-71958.

נוספות בשעות עבודה בגין תשלום .10

עבודה  שעות  חוק - (להלן  התשי"א-81951  ומנוחה, עבודה  שעות חוק להוראות בהתאם ורק אך יועסקו  העובדים 10.1
שעות חוק פי על המותרת העבודה למכסת מעבר יועסק עובד לא פיו; על המותרות העבודה שעות ובמסגרת ומנוחה),

אחר. תשלום בכל אם ובין נוספות שעות בגין התוספת בתשלום אם בין ומנוחה, עבודה

להלן: המפורטות בהתאם להוראות ורק אך ייעשה גלובליות שעות נוספות בגין תוספת תשלום 10.2

בסעיף  כמפורט שבועית בימי מנוחה למעט ליום עבודה 8 שעות חול, שלאחר ביום נוספת עבודה שעת בעד כל א.
נוספות  בשעות עבודה גמול המעסיק ישלם חוק, פי על המותרת העבודה שעות מכסת לתקרת ועד 10.5 להלן,
רשאי, זה, המעסיק האמור בסעיף אף על התשי"א-1951; ומנוחה, הכלולות בחוק שעות עבודה להוראות בהתאם
9% לפחות  של בשיעור כוללת תוספת עבודה פלוני יום העובד בעד של על שכרו להוסיף בכתב, העובד בהסכמת
מלשלם המעסיק פטור יהיה כזה במקרה היום; באותו העבודה, שעות כל בעד המשתלם העבודה הרגיל משכר

עבודה; יום שבוצעה באותו עבודה בעד נוספות בשעות גמול עבודה העובד לאותו

רשאי יהיה נוספות, בשעות עבודה במקום גמול לעיל, כאמור כולל לקבלת שכר שהסכים עובד, כל וכן המעסיק ב.
הקבוע  המועד ובתום השני לצד בכתב 30 ימים של מוקדמת ידי מתן הודעה על כזה בכל עת הסכם כל לבטל
בשעות עבודה גמול במקום עובד לאותו כולל לשלם יותר שכר המעסיק רשאי יהיה לא מוקדמת הודעה באותה

העובד; אותו בכתב, שוב לכך הסכים לא עוד כל וזאת נוספות,

__________
השכר. הגנת לחוק 24 לתיקון 5   בכפוף

.210 עמ' התשס"ב, 6   ס"ח

.86 עמ' התשי"ח, 7   ס"ח

.204 עמ' התשי"א, 8   ס"ח
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סעיף לאור הוראות בתוקפו ההסכם עוד עומד וכל לעיל, ו–(ב) (א) בסעיפים קטנים כאמור כולל הסכם שכר הושג ג.
יותר יום באותו העובד לא עבד אם גם לעיל, (א) קטן בסעיף הנזכרת הכוללת לעובד התוספת תשולם לעיל, (ב) קטן

שעות; מ–9

חתימתו לאחר יישלח ממנו והעתק לצו זה, המצורף הנוסח לפי בכתב, לעיל ייערך (ב) קטן בסעיף הנזכר ההסדר ד.
מועסק העובד. שבתחומה למועצת הפועלים,

שבתון,  ו/או חג ו/או שבועית מנוחה בימי שיועסק עובד בסעיף 10.2 לעיל; האמור יחול לא חג, ו/או שבועית מנוחה בימי  10.3
 50% כלומר ומנוחה עבודה שעות חוק להוראות בהתאם חג ו/או שבועית במנוחה עבודה בגין לתשלום זכאי יהיה

חלופי. ויום מנוחה השבת והחג של עבודה בתחומם כל שעת בעד תוספת

מחלה  דמי .11

השכר  לפי דמי מחלה), חוק - התשל"ו-91976 (להלן מחלה, דמי חוק להוראות בהתאם בתשלום מחלה לימי זכאי יהיה עובד
שלהלן: לשינוי ובהתאם הפנסיוני

עבד שהעובד חודש לכל תהיה יומיים מחלה לדמי הזכאות כי תקופת מוסכם, מחלה דמי לחוק במקום האמור בסעיף 4(א)  
מ–130 ימים, בניכוי התקופה שבעדה  יותר לא אך בשנה, מחלה ימי 24 הכל ובסך עבודה, מקום באותו או מעביד אותו אצל

מחלה. דמי חוק פי מחלה על דמי העובד קיבל

הבראה דמי .12

כמפורט  שחלפה, השנה בעבור הבראה דמי לתשלום זכאי יהיה מעסיק, אותו אצל ראשונה עבודה שנת שהשלים עובד  12.1
להלן:

השנים הבראה בשנהבעד מספר ימי

 5 ראשונה

ושלישית  6 שניה

 7 רביעית עד עשירית

עשרה עשרה עד חמש  8 אחת

עשרה תשע עד עשרה  9 שש

  10 עשרים ואילך

שבין  ובנופש בהבראה בדבר השתתפות הכללי הקיבוצי שבהסכם והתנאים בהתאם לכללים ייקבע ההבראה יום ערך  12.2
מעת לעת. שיעודכן כפי ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של לשכת התיאום

בתלוש  ויירשמו אוגוסט חודש משכורת או יולי חודש משכורת תשלום במועד שנה מדי לעובד ישולמו ההבראה דמי  12.3
דלעיל. הקיבוצי הכללי ההסכם להוראות בהתאם והכל המשרה, לחלקיות יחסי באופן התשלום יבוצע השכר;

חופשה שנתית .13

חופשה שנתית),  - חוק התשי"א-101951 (להלן שנתית, בחוק חופשה כהגדרתה בתשלום, לחופשה שנתית זכאי עובד כל 13.1
כדלקמן: המעסיק אצל בעבודה ותקו פי על

בשנים ותק
לפי השנתיים, החופשה ימי  מספר

עבודה בשבוע חמישה ימי
לפי השנתיים החופשה ימי  מספר

בשבוע עבודה ימי שישה

2-11012

4-31113

51315

61820

8-71921

ואילך 92326

עבודה. נקובים בימי בטבלה החופשה המפורטים ימי 13.2

העובד. של מיום תחילת העבודה תיחשב לצורך חישוב החופשה עבודה שנת 13.3

השנה. אותה בגין חופשה ימי יתרות פירוט שנה כל בסוף לעובד ייתן המעסיק 13.4

__________
.206 עמ' התשל"ו, 9   ס"ח

.234 עמ' התשי"א, 10  ס"ח
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משפחתיות מסיבות חופשה .14

כדלקמן:  בתשלום לחופשה זכאי יהיה ומעלה עבודה המועסק 6 חודשי עובד כל  14.1

חופשה  3 ימי לרגל נישואין               

חופשה  בנו/בתו  1 יום לרגל נישואי  

חופשה  לרגל לידת בן/בת    1 יום  

לעיל. סעיף 13 לפי העובד ימי החופשה בתשלום שלהם זכאי הם נוסף על כאמור החופשה ימי  14.2

וציוד עבודה בגדי .15

צורכי  לפי וכיוצא באלה, מכנסיים חולצה, הכוללים עבודה בגדי שנה, מדי חשבונו, על לכל עובדיו, יספק המעסיק  15.1
העבודה.

כיבוס הבגדים. בגין תשלום לרבות שיספק, והציוד העבודה בגדי בגין תשלום שום מעובדיו יגבה המעסיק לא 15.2

של  ממשכורתו כלשהם סכומים ולא ינכה הציוד ו/או העבודה בגדי בגין תשלום פיקדון מעובדיו ידרוש לא המעסיק  15.3
להלן בלבד. 15.4 בסעיף לאמור בהתאם אלא העובד

שקיבל;  הציוד שקיבל, ככל ואת של ביגוד בלבד אחד סט לפחות להחזיר למעסיק העובד תקופת העבודה על בתום  15.4
שלא הביגוד המשומש בגין סט העובד של האחרונה ממשכורתו לנכות רשאי יהיה - המעסיק כן לא יעשה העובד אם

מביניהם. הנמוך הסכום לפי בלבד, חדשים שקלים 150 של לתקרה ולכל היותר עד בהתאם למחיר הביגוד, הוחזר,

נסיעה הוצאות החזר .16

בין  בעניין זה הקיבוציים ההסכמים להוראות בהתאם ובחזרה, לעבודה העובד של הנסיעה בהוצאות המעסיק ישתתף  16.1
מעת לעת. שיתעדכנו כפי ההסתדרות, לבין לשכת התיאום

אם  לעיל; כאמור ההוצאות החזר לו ישולם לא לביתו וחזרה לעבודה מביתו חשבונו ועל המעסיק ידי על המוסע עובד  16.2
מהמקום בהוצאות נסיעה זכאי להשתתפות יהיה העובד - מביתו המרוחק למקום פיזור המעסיק על ידי יוסע העובד

לעיל. 16.1 סעיף להוראות בהתאם לביתו עד מההסעה הורד שבו

ידי  ישולמו על למתוכנן, העבודה ושלא בהתאם יום במהלך המעסיק, לאתר אחר, לבקשת עבודה מאתר נסיעות העובד  16.3
ועניין.  דבר לכל עבודה לשעות וייחשבו 16.1 לעיל סעיף במסגרת מכוסה אינו זה שתשלום וככל אם המעסיק,

אין  שבהם ביום או בשעה את עבודתו סיים או שהעובד מועסק העובד שבו מגיעה לאתר אינה ציבורית תחבורה אם  16.4
בגין ההסעה.  בתשלום העובד חיוב להסעת העובד לביתו בלא המעסיק ידאג תחבורה ציבורית,

משמרות בין המתנה .17

עד 7 שעות  או ביום עד 8 שעות של קיים פרק זמן לעבוד, הוזמן שאליהן או משובץ הוא שבהן שבין שתי המשמרות עובד  17.1
שמתקיימות ככל הבאה למשמרת לעבודה המעסיק להסעת העובד לביתו וחזרה ידאג - ההמתנה) זמן - (להלן בלילה

16.4 לעיל.  בסעיף כאמור הנסיבות

לביתו  העובד את לא יסיע אם המעסיק מביתו, ומעלה של 35 ק"מ במרחק מועסק והעובד הלילה, בשעות שמדובר ככל  17.2
כלשהו משכר קיזוז תוך או העובד של חשבונו שלא על מקרה ראוי, בשום לינה למקום המעסיק ידאג - וחזרה לעבודה

עבודתו.

ירי רענון השתלמויות, מטווחים, .18

בלבד. המעסיק חשבון ירי תהיה על ברענון ו/או מקצועית במטווח ו/או בהשתלמות העובד השתתפות 18.1

ולא  הירי רענון ו/או ההשתלמות ו/או בו הכרוך בעבור המטווח וכל הציוד המטווח, של המלאה בעלות יישא המעסיק  18.2
העובד. של כלשהי השתתפות תנוכה

דבר. רענון תחשב כתקופת עבודה לכל ו/או השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות 18.3

שכר  המעסיק לו ישלם במטווח העובד; השתתפות בגין מוסכם כי קצר, זמן אורכת במטווח העובד שהשתתפות מאחר  18.4
נסיעה. הוצאות עבודה אחת, בתוספת שעת בגין עבודה

וישולם  ועניין דבר  לכל עבודה תיחשב כשעות ירי רענון ו/או השתלמות מקצועית ו/או במטווח העובד  השתתפות  18.5
נסיעה. זה הוצאות ובכלל בצו המפורטות התוספות בתוספת זה, צו להוראות מלא בהתאם שכר לעובד

נשק .19

האמור  למעט אגרה, רישיון ו/או ו/או ביטוח ו/או הנשק בגין תשלום שום משכרו ינכה מהעובד ולא יגבה לא המעסיק  19.1
להלן. 19.2 בסעיף

רישיון  רישיון הנשק, ככל שקיים לעובד על 50% מאגרת שאינו עולה בשיעור תשלום מהעובד לגבות המעסיק רשאי  19.2
השלים לא העובד שהיא, ואם מכל סיבה המעסיק, את עבודתו אצל יסיים במקרה שהעובד עם זאת, שמו; על אישי נשק
שבה לא לתקופה זה, כאמור בסעיף מהעובד שנגבה התשלום של היחסי החלק את לו המעסיק יחזיר מלאה, שנת עבודה

הנשק. רישיון אגרת שולמה בגינה ואשר עבד
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חגים   בגין תשלום .20

החג)  אחרי ויום לפני יום (כלומר החג ליום סמוך מהעבודה נעדר שלא העבודה במקום עבודה עובד לאחר 3 חודשי  20.1
כיפור, 2 ימי  כיפור השנה, 1 יום ראש חג, כדלקמן: 2 ימי 9 ימי בעבור לתשלום מלא זכאי יהיה בהסכמת המעסיק, אלא
עליו  ויחול כחוק שבתון שיוכרז עליו חגי המדינה או ובכל השבועות, העצמאות, 1 חג הפסח, 1 יום חג 2 ימי סוכות, חג

חג החל בשבת. לתשלום בגין יום זכאי יהיה לא תשלום שכר עבודה; עובד יומי

ימים. מ–9 חגם ולא יותר גם בגין ימי לתשלום אחרת יהיו זכאים עובדים בני דת 20.2

של 50% תוספת לשכרו הרגיל (להלן  עבודתו בשיעור בגין זכאי לגמול בסעיף 20.1 או 20.2 יהיה שיועסק בחג כאמור עובד  20.3
תוספת על נוסף נוספות, בשעות עבודה בגין הגמול מלוא לתשלום וכן תשלום, בלא חלופי מנוחה וליום חג) תוספת -

ומנוחה. עבודה שעות חוק בהתאם להוראות והכל רגיל, עבודה ליום הועסק מעבר שהעובד וככל אם כאמור, החג

החודשים  בשלושת שלו  הרגיל היומי ההשתכרות ממוצע לפי  כאמור חג בעבור לתשלום זכאי יהיה  בשכר עובד  20.4
החג. יום חל שבו לחודש הקודמים

לחג שי .21

לחג. לעובדיו שי המעסיק ייתן ובפסח, השנה בראש פעמיים בשנה,

היעדרות ביום הזיכרון .22

פעולת איבה  בעקבות ו/או הצבאי שירותו במהלך נהרג משפחתו שבן עובד העובדים, זכאים שלהם החופשה ימי נוסף על  
עבודה מלא. יום בגין תשלום ולקבל הזיכרון ביום מעבודתו להיעדר יהיה זכאי

זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו. בת או בנו/בתו/אביו/אמו/בן - משפחתו" "בן

ימי אבל   .23

בגין  מלא לשכר זכאי ויהיה על 7 ימים, תעלה שלא לתקופה נוהג, או מטעמי דת בזמן אבלו מעבודתו להיעדר רשאי העובד  
האבל. ימי את השנתית מחופשתו משכרו או מנכים ואין היעדרותו, ימי

הפסקות במהלך העבודה .24

עבודה  שעות לחוק בהתאם יהיו העבודה במהלך ההפסקות העבודה; יום במהלך מהעבודה הפסקות לעובד ייתן המעסיק  
ומנוחה.

פנסיוני  הסדר .25

- הקרן או  ידי משרד האוצר (להלן על המאושרת מקיפה פנסיה בקרן מבוטח להיות כל עובד כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי  25.1
מועד ספירת 6  ספק הסר למען תקופת ההמתנה); (להלן - מעסיק אותו אצל 6 חודשי עבודה מתום זאת הפנסיה), קרן

הצו. ולא מיום הוצאת העובד עבודתו של יחל מיום תחילת החודשים

שאושרה  לקצבה, קופת גמל לרבות מבוטח יהיה שבה בקרן הפנסיה למעסיקו, בכתב בהודעה זכאי לבחור, יהיה עובד כל  25.2
בכפוף לאמור והכל אחרת, בקופה או קופה באותה ונכות, מוות למקרה כיסויים גם שתכלול ובלבד ידי הממונה, על

להלן.

מהמועד  המעסיק אותו יבטח לעיל, כאמור מבוטח שבה בחר להיות בקופה בחירתו על בכתב למעסיקו העובד הודיע לא  25.3
חדשה. מקיפה זכאותו, בקרן פנסיה לו קמה שבו

זה. בצו הפנסיוני" כהגדרתו ה"שכר הוא ההפרשות ביצוע לצורך של העובד המבוטח השכר 25.5

מס  תקנות הממונה, להוראות בכפוף להלן, לאמור יהיו בהתאם לעיל, זה בסעיף כהגדרתו מהשכר ההפרשות שיעורי  25.6
בהתאם למפורט להלן: בדין הקבוע מהמועד יאוחר ולא בחודשו חודש מדי ישולמו והם הכנסה ותקנות הקרן

פנסיה: לקרן  

(תגמולים); 5.5% - מהעובד ניכוי  

(תגמולים); 6% - מהמעביד תשלום  

הזה: המדרג על פי יהיה המעביד לפיצויים תשלום
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פנסיה: לקרן

ואילך מיום החל
המעביד הפרשות

לפיצויים
עובד ניכויי סה"כ

ומעביד

1.1.20091.68%13.18%

1.1.20102.5%14%

1.1.20113.34%14.84%

1.1.20124.18%15.68%

1.1.20135.0%16.5%

1.1.20146.0%17.5%

לקרן פנסיה מקיפה ותיקה:  
התשמ"א-111981. (ביטוח), שירותים פיננסיים הפיקוח על חוק להוראות בהתאם

הראשון  מהיום החל ההפרשות לביצוע  זכאי יהיה כלשהו, פנסיוני בביטוח מבוטח כשהוא  לעבודה שיתקבל עובד  25.7
ליום  רטרואקטיבית מביניהם, המוקדם המועד - המס שנת בתום או עבודה 3 חודשי לאחר יבוצעו ההפרשות לעבודתו;

האמורה. ההמתנה תקופת ולא תחול לגביו המעסיק אצל עבודתו תחילת

שיעורי  על המבוסס פנסיוני כלשהו בהסדר פעיל מבוטח והוא קודם, ביטוחי הסדר לגביו אשר קיים עובד ספק, הסר למען  25.8
זה  הקודם, וצו הביטוחי ההסדר עליו לחול 25.6 דלעיל, ימשיך המפורטים בסעיף שיעורי ההפרשות על הפרשות העולים

הצו. הוצאת ערב שהיו כפי מזכויותיו יגרע לא

ריסק ביטוח  25.9

המקנה  קולקטיבי ריסק מסוג בביטוח החברה על ידי העובד פנסיוני יבוטח בהסדר העובד של לביטוחו שעד בתקופה  
בסכומי מוות או עבודה, תאונה, שאינה תאונת עקב נכות בגין וחד–פעמי העניין, פיצוי קבוע לפי לשאריו, או לעובד
קבוע  פיצוי להבטחת עבודה כושר אבדן של ולמקרה חדשים 150,000 שקלים בסך מוות למקרה להלן: כמפורט ביטוח
אם  לעיל, על אף האמור העובד; על 0.5% משכר יעלה לא שתשלום החברה העובד, ובלבד של משכרו  75% של בשיעור
בגין  לפיצוי זכאי הוא בגינו העובד של המבוטח השכר שיעור יותאם מ–0.5% כאמור, הגבוה תשלום מהחברה יידרש

הביטוח. של הנוספת בעלות לשאת כן יבקש אם וזאת, אלא יחסי, באופן עבודה כושר אבדן

פיטורים פיצויי במקום ביטוח לקופת ו/או לקרן תשלום .26

שבסעיף 25.6 לעיל  המפורטים בטבלה בשיעורים פיטורים לפיצויי זה צו לפי תשלומי המעביד בכפוף לאמור בסעיף 26.2 להלן,  26.1
השכר,  בגין פיטורים, פיצויי 14 לחוק לסעיף בהתאם פיצויי פיטורים תשלום במקום יבואו המעביד לפיצויים") "הפרשות (בטור
עובד מזכותו של לגרוע לפגוע ו/או כדי בסעיף זה באמור אין בלבד; נעשתה ההפרשה והשיעורים שבגינם הרכיבים, התקופות
פיטורים. לפיצויי הפרשות בוצעו לא בגינם שיעורים אשר ו/או תקופות רכיבים ו/או ו/או שכר בגין פיטורים פיצויי לתשלום

משך  העובד שבו במקרה למעט למעביד, להחזרה ניתנות לא הפיטורים, פיצויי רכיב בעבור המעביד ותשלומי ההפקדות  26.2
בלבד; אירוע מזכה תקנונה בשל הגמל לפי מקופת כספים לקבלת זכאות או לשאיריו לו לפני שקמה מקופת הגמל כספים
מכוח  דין בפסק לפיצויי פיטורים העובד נשללה זכות אם ולמעט 60 ויותר, בגיל פרישה נכות או - מוות, מזכה" "אירוע

פיטורים. פיצויי לחוק ו–17 16 סעיפים

פיטורים פיצויי השלמת .27

רשאי  יותר, יהיה גבוהים בשיעורים זה, או שבסעיף 25.6 להסכם כאמור בטבלה הפיטורים פיצויי המפריש את 27.1 מעסיק
על  לפיצויים אישית לקופת גמל פיצויי פיטורים) השלמת - להלן ל–8.33% ( עד הפיטורים פיצויי השלמת את לשלם
בכתב בהודעה כאמור, לקופה השלמת הפיצויים את המעסיק לשלם בחר הסכים או לקצבה; גמל לקופת או העובד שם
בסעיף לאמור בהתאם פיטורים" פיצויי "במקום יבואו הפיטורים פיצויי השלמת שכספי כך לעובד, העתק עם לקופה
פיצויי  כספי השלמת כי ומובהר מוסכם בהתאמה, אזי בסעיף 26.1 לעיל המפורטים בתנאים פיטורים, פיצויי 14 לחוק

.26.2 בסעיף כמפורט למעסיק להחזרה נתונים יהיו לא הפיטורים

להם  הזכאי לעובד ישלם בסעיף 27.1 לעיל, כאמור באופן שוטף פיטורים פיצויי השלמת העביר תשלומי שלא מעסיק  27.2
לא שבגינם והרכיבים השכר התקופה,  בגין פיטורים, פיצויי חוק להוראות בהתאם הפיטורים  פיצויי השלמת את

לעיל. 27.1 כאמור בסעיף תשלומים הועברו 

כל  את לעובד ישחרר הפיצויים, השלמת תשלום על 14 לחוק בהחלת סעיף בחר המעסיק בסעיף 27.1, לאמור בכפוף  27.3
27.1 לעיל, לרבות  בהתאם לסעיף שהופרשו ככל לקצבה גמל בקופת או לפיצויים אישית גמל בקופת הכספים שנצברו

לקצבה. קצבה מקופת גמל לתשלום זכאות עבודה במקרה של בסיום

__________
.208 עמ' התשמ"א, 11   ס"ח
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סעיף  בהחלת בחר לא 27.1 אך בסעיף הפיטורים כאמור פיצויי השלמת את המעסיק לשלם בחר בסעיף 27.1, לאמור בכפוף  27.4
קרות אירוע המזכה בפיצויי  במועד לו, הכספים שנצברו כל לעובד את ישחרר על תשלום השלמת הפיצויים, 14 לחוק
בגין התקופה הן פיצויי פיטורים, חוק להוראות בהתאם הפיצויים השלמת את הזכאי ישלם לעובד כך על פיטורים ונוסף
בגינם והרכיבים השכר התקופה, בגין והן פיטורים), פיצויי חשבון (על כאמור הפיטורים פיצויי השלמת את העביר שבה

פיצויי הפיטורים; להשלמת הועברו התשלומים לא

בסעיף 27.2  כאמור הפיצויים השלמת את המעסיק לעובד ישלם פיצויי פיטורים, השלמת תשלומי המעסיק העביר לא  27.5
פיטורים; קרות אירוע המזכה בפיצויי במועד לעיל,

מינימום  לטובתו נצבר כך שלא בשל גמל לקצבה, מקופת קצבה זכאי לתשלום יהיה עובד שלא בלבד, ספק הסר למען  
זה. בסעיף כאמור לתשלום הוא אף זכאי יהיה בקצבה, מזכה

והתפטרות פיטורים .28

המתפטר. העובד גם על חלה דומה חובה כחוק; הודעה מוקדמת לחובת מתן בכפוף בניסיון עובד רשאי לפטר המעסיק 28.1

מספקת.  מסיבה קבוע אפשריים עובד פיטורי  28.2

בעבודה וכן  של העובד ותקו לפי ייעשו צמצום בעבודה בשל לפיטורים; פיטורים מספקת סיבה בעבודה הוא  28.3  צמצום
העבודה. לצורכי בהתאם

שנה אחת  במשך העבודה בחברה, התרחבות עם לעבודה לחזור הזכות לו שמורה בעבודה, לרגל צמצום מפוטר  28.4  עובד
מיום הפסקת עבודתו.

כוונתה. על תודיע קבוע, עובד לפטר כוונתה על החברה החליטה 28.5

הכוונה. ההודעה על עבודה מיום ימי יתקיים בתוך 9 השימוע העובדים; נציגות את לשימוע להזמין רשאי 28.6  העובד

לעובד.  החלטתה על תודיע העובד, פיטורי על השימוע, לאחר החברה, החליטה  28.7

סעיף 28.5. פי על התהליך מתחילת שתימנה המוקדמת, ההודעה במניין ייכללו אשר בתוך 21 ימים, יסתיים התהליך כל  28.10

(כולל) חודשים 4 עד הפסקות עבודה של   .29

בתום  לעבודה יוחזר - (כולל) של עד 4 חודשים בהסכמתו לתקופה חל"ת) - (להלן תשלום בלא שיצא לחופשה כל עובד  29.1
זה. צו פי התלויות בוותק על זכויותיו לעניין לרבות ועניין, דבר לכל הזכויות ורצף כל ותקו ויישמרו לו החל"ת

שלא תעלה על 4  תקופה בתוך לעבודה להחזירו מבקש והמעסיק מיוזמתו שלא הופסקה בחברה כל עובד שעבודתו  29.2
לו שיישמר בעבודה, כך הזכויות ברצף ההפסקה כפוגעת את יראו - לא לעבודה לחזור הסכים (כולל) והעובד חודשים

זה. צו פי בוותק על התלויות זכויותיו לרבות לעניין ועניין, דבר לכל ורצף הזכויות ותקו כל

דין. כל בהוראות כקבוע תהא זה, סעיף לעניין החל"ת תקופת 29.3

ועונשים הטלת קנסות על איסור .30

תנאי,  בשום כסף סכומי מהעובד לגבות ו/או העובד של משכרו כסף סכומי לנכות ו/או העובד את לקנוס רשאי אינו המעסיק  
צו זה. להוראות אלא בכפוף

(21 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ט
  (3―107 (חמ

                                                                בנימין בן אליעזר
והתעסוקה המסחר התעשיה                                                                                                 שר

והרכבה אתיקה ועדת מינוי
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

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

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

__________
.327 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

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

יושבי ראש  
המשפטים שר ברשימת

מומחים רופאים
ומומחיות) (שם ―  

ועובדים פסיכולוגים
דתסוציאלים ואנשי ציבור נציגי

ואיידס HI לנושא ארצות אתיקה ועדת

השופט (בדימוס) כב'
ת"ז סלטון, אביגדור
וממלא ,048889018

דניאל פרופ' - מקומו
009065723 מור, ת"ז

 007729866 ת"ז יוסט, ישראל פרופ'
ואימונולוגיה פנימית רפואה -

וממלא מקומו קלינית ואלרגולוגיה,
 - 050659630 ת"ז שטגר, זאב פרופ' -
קלינית ואימונולוגיה פנימית רפואה

ת"ז לוי, יצחק וד"ר ואלרגולוגיה,
ומחלות  פנימית רפואה - 054914460

זיהומיות.

ת"ז רובינשטיין, אסטל גב'
סוציאלית,  עובדת - 017106360

נטע גב' - מקומה וממלאי
עובדת  ת"ז25754680 - הראל,
ת"ז נירית פסח, סוציאלית, וגב'
עובדת סוציאלית - 030135222

אהרון, ת"ז עו"ד יפעת
 - מקומה 024060758 וממלא

011292638 ת"ז יאסו, דוד

 302073622 ת"ז דניאל שם טוב, ד"ר
ד"ר מקומו, וממלאי הציבור, בריאות -
בריאות  - 017883539 ת"ז כהן, אריקה

ת"ז אברמסון, ניצה וד"ר הציבור,
הציבור. בריאות - 056762347

שנים. המינוי לארבע תוקף

(18 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ו
  (3―2753 (חמ

                                                                     אבי ישראלי
הבריאות משרד של הכללי                                                                                                המנהל

מיזוג חברות הודעה על
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

כלהלן: של המיזוגים לאישור על הסכמתי מודיעה אני התשמ"ח-11988, ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

החברות המתמזגותמס' שמות המתמזגות  החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7755 ותצוגה קירור אחסנה מערכות הארגז

בע"מ אגש"ח לוגיסטיות מערכות חוליות

אחסון מערכות

אחסון מערכות

אמות השקעות בע"מ7760

בע"מ השקעות זיויאל

השקעות חברת

השקעות חברת

בע"מ7735 מליסרון

בע"מ פלמינגו

קניונים

סביונים קניון

בע"מ7736 מליסרון

בע"מ מרכז מקרקעי

קניונים

אביב רמת קניון

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי העסקיים, רח' ההגבלים רשות במשרד הציבור לעיון פתוח מיזוגי החברות של המרשם
.www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(17 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ה
  (3―2156 (חמ

                                                                       רונית קן
הגבלים עסקיים הממונה על                                                                    __________

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה את הצדדים להסדר לפטור החלטתי (2 בדצמבר 2008), התשס"ט בכסלו ה' כי ביום אני מודיע ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ7494 (1998) לווין שירותי די.בי.אס
בע"מ פרומותאוס

אי–תחרות בכבליםתניית טלוויזיה

או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. נחוצות למימוש שאינן כבילות ואין בו במניעתה,

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7494 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במרס 2009) התשס"ט באדר ז'
  (3―41 (חמ

                                                                      בועז גולן
עסקיים הגבלים הממונה על מקום                                                                                                ממלא

__________

.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

להלן: לרשומים לעסוק במקצוע המדידה רישיון שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף מודיע לפי אני

הרישיון הזהותהשםמס' הרישיוןמס' מתן תאריך

קוארטלר1305 אן–מרי (9 ביוני 2009)053007027אריאלה התשס"ט בסיוון י"ז

שטרנשטיין1306 (9 ביוני 2009)311745202אנדרי התשס"ט בסיוון י"ז

(14 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ב
(3—257 (חמ

סרברו חיים      
למיפוי ישראל המרכז מנהל  

__________
.1368 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

בספורט ההימורים להסדר המועצה יתרות של וחלוקת הוצאות הכנסות, דוח
בספורט, התשכ"ז-1967 ההימורים חוק להסדר לפי

ההוצאות ההכנסות,  על וחשבון דין בזה מתפרסם  התשכ"ז-11967, בספורט, ההימורים להסדר לחוק 9(ג) לסעיף בהתאם
31 בדצמבר 2008: ביום שנסתיימה לשנה היתרות וחלוקת

על הפעילות דוחות

בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

20082007

מדווחים חדשיםסכומים שקלים חדשיםאלפי שקלים אלפי

1,556,1071,578,664הכנסות

הימורים ממחזורי הכנסות
__________

.142 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח
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בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

20082007

מדווחים חדשיםסכומים שקלים חדשיםאלפי שקלים אלפי

הוצאות

לזוכים 891,816870,249פרסים

תפעול 51,39657,789הוצאות

943,212928,038

נטו תפעוליות, 612,895650,626הכנסות

הפצה 10,02710,467הוצאות

174,503*167,374הוצאות מכירה ושיווק

לכדורגל ההתאחדות הסכם 78,591*74,581הוצאות

וכלליות הנהלה 11,3529,942הוצאות

ואחרות מימון לפני הכנסות 349,561377,123עודף

נטו מימון, 2,38815,390הכנסות

נטו אחרות, (הוצאות) 4,9974,526הכנסות

יתרות לפני חלוקת נטו מפעילות 356,946397,039הכנסות,

355,723377,279הקצבות לגופי הספורט

יתרות חלוקת לאחר 1,22319,760עודף

מחדש סווג *

נטו בנכסים השינויים על דוחות

לגביהם הגבלה קיימת שלא נכסים נטו

לפעילויות לשימוש

יועדו ציודשלא לחידוש קבועשיועדו לרכוש סך הכלששימשו  

מדווחים    חדשים שקלים                                                          באלפי

1 בינואר 2007 ליום 46,30059,12054,352(51,068)יתרה

השנה: במהלך (גריעות) תוספות

19,760――19,760עודף לשנה

לכיסוי שהועברו סכומים
פחת הוצאות

14,035―(14,035)―

נטו מנכסים ששוחררו סכומים
לרכוש ששימשו הגבלה בלא

קבוע

(29,791)20,0009,791―

נטו לנכסים שהועברו סכומים
קבוע מרכוש שנבעו הגבלה בלא

371  -  (371) - 

31 בדצמבר 2007 ליום 66,30054,50574,112(46,693)יתרה
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לגביהם הגבלה קיימת שלא נכסים נטו

לפעילויות לשימוש

יועדו ציודשלא לחידוש קבועשיועדו לרכוש סך הכלששימשו  

מדווחים    חדשים שקלים                                                          באלפי

תוספות (גריעות) במהלך
השנה:

1,223――1,223עודף לשנה

לכיסוי שהועברו סכומים
פחת הוצאות

13,156―(13,156)―

נטו מנכסים ששוחררו סכומים
לרכוש ששימשו הגבלה בלא

קבוע

(9,738)-9,738―

נטו לנכסים שהועברו סכומים
קבוע מרכוש שנבעו הגבלה בלא

304   ―(304)  ―

31 בדצמבר 2008 ליום 66,30050,78375,335(41,748)יתרה

היתרות חלוקת על דוחות

בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2007                                                2008

ספורט לגופי חדשיםהקצבות שקלים אלפי

ואיגודים התאחדויות ספורט, 94,21293,916מוסדות

ספורט ואגודות 107,887115,364מועדונים

9,7938,665שיטור ויעדי ספורט שונים

ואצטדיונים 96,500151,000מיתקנים

נשים ספורט 8,3318,334קידום

ה–60 שנת 39,000פרויקט

355,723377,279

(4 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון י"ב

  (3―315 (חמ
                                                                                                                                        רוני פרידמן

            יושבראשהמועצה להסדר ההימוריםבספורט

ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו-7 5 סעיפים לפי הודעה

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

(להלן  מד/4/8  מס' מפורטת לתכנית  ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,325 עמ' התשס"ט, ,5865 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
הקרקע כי הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים הוועדה), בהתאם - מודיעין (להלן ולבניה

הקרקע האמורה. רכישת בדבר וליתן מוכנה לישא ציבור וכי הוועדה לחלוטין לצורכי לוועדה דרושה המתוארת בתוספת

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

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ציבור לצורכי באופן דחוף דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוועדה הודעה כי בזה נמסרת כן
בה. החזקה את מיד ימסור האמורה בקרקע המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה לרכשה, עומדים שלמענם

תוספת

מס' ח"חגוש
חלקה שטח
בדונם להפקעהרשום ת.ב.ע.מס' עפ"י

להפקעה שטח
בדונם

סה"כ שטח
בדונם להפקעה

51086319.7926-1 
6-2

 מד/4/8
מד/8

6.047 
2.965

9.012

731.01570-1 
70-2

מד/8
מד/8

1.086
0.524

1.61

8489.9978-1 
8-2 
8-3 
8-4 
8-5

מד/8
מד/8
מד/8
מד/8

מד/4/8

30.208
39.677
33.058

0.22
0.095

103.258

1011.78310-1 
10-2 
10-3

מד/4/8
מד/8
מד/8

0.592
1.634
0.96

3.186

141071.98614-1 
14-2 
14-3 
14-4 
14-5 
14-6 
14-7 
14-8 
14-9 

14-10 
14-11 
14-12

מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8
מד/8

17.079
17.888

3.25
3.552

13.693
14.832
0.796
5.658

26.427
29.141
12.113
12.092

156.521

2.9172.917מד/20738.08620-18

2443.78924-1 
24-2

מד/8
מד/8

3.409
8.355

11.764

2536.16925-1 
25-2

מד/8
מד/8

11.977
10.933

22.91

2658.41426-1 
26-2

מד/8
מד/8

9.992
12.232

22.224

53002442.1602-1 
2-2

מד/8
מד/8

17.610
9.860

27.47

7 חלקה 5750
בשלמותה

17.9597-1 
7-2

מד/8
מד/8

1.406
3.319

4.725

9 חלקה 
בשלמותה

3.6909-1
9-2

מד/8
מד/8

0.297
0.331

0.628

13650.85913-1
13-2

מד/8
מד/8

14.837
21.142

35.979

589037 
44

30.032
14.548

37-1
44-1

מד/4/8
מד/4/8

2.171
0.430

2.171
0.43
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הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל מודיעין, תלתן 1, רח' הוועדה, במשרדי מופקדים התכניות  העתקי
(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג

(3―2 (חמ
                 חיים ביבס

המקומית הוועדה ראש יושב      
ולבניה מודיעין מכבים-רעות לתכנון   

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

שהודעה ג/5626, מס' מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
שהודעה אג/מק/084/5626, מס' מפורטת לתכנית ובהתאם ,2909 עמ' התשנ"א, ,3894 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
לתכנון  המקומית הוועדה בזה מצהירה התכניות), - 1413 (להלן עמ' התשס"ח, ,5763 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
כי  הפקודה), - ציבור), 21943 (להלן הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - הגליל ולבניה אצבע
עמ' התשס"ט, הפרסומים 5928, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע

ברשומות. זו הודעה פרסום פינה מיום ראש המקומית המועצה והמוחלט של הגמור לקניינה תהיה ,2842
תוספת

חלקהגוש
רשום שטח

(ד"מ)
חלקי

להפקעה חלקה
מופקע שטח

(ד"מ)
אחוז

הפקעה

13940432,176.0043-146.932.15

721,260.6772-133.322.46

73641.4373-122.403.49

742,570.4174-12.380.09

75888.0375-1371.4041.83

773,183.1477-110.250.32

13941111,721.2511-1112.506.53

121,370.7312-137.932.76

255,041.0325-1,2391.447.76

26796.5026-141.375.19

273,218.7127-1472.7814.68

332,053.4633-178.853.84

43511.6643-1163.2431.90

50558.2050558.20100

521,000.7752-16.080.60

531,000.0553-197.119.71

541,000.1854-131.803.17

571,020.2457-19.930.97

139421252,065.4812-117.550.03

מוצעת. דרך להפקעה: החלקות ייעוד

בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל הגלילית, חצור ב', קומה העליון, הגליל בקניון הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה

(28 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט ו'
(3-4 (חמ

שמואל לנקרי   
הוועדה המקומית יושב ראש  
ולבניה אצבע הגליל לתכנון   

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/9245א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

נחלאות,  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,632.335 :Y - מזרח מערב קואורדינטה ,12 תקוע רח'
(שומה),   30045 גוש ;250.035 :X - צפון דרום  קואורדינטה 

בשלמותה. 246 חלקה

מיוחד  ממגורים הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בקומת קיימות יח"ד קביעת בינוי להרחבת ב) ג'; מגורים לאזור
לדירות המגורים, מתחת קיים חלל הכשרת על ידי הקרקע,
הגדלת ד) כאמור; בניין, קביעת קווי ג) הבינוי; לנספח בהתאם
מתוכם 207.61 מ"ר  235 מ"ר, ל– וקביעתם בשטח הבניה שטחי
שלבי  קביעת ה) שירות; שטחי ו–27.39 מ"ר עיקריים שטחים
הוראות קביעת ו) כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע

בניה בשטח. היתר למתן תנאים בינוי וקביעת

מק/10308א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

זאב,  פסגת שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,636.275 :Y - מזרח מערב קואורדינטה ,56 ,54 גרשון מאיר רח'
(מוסדר),   30688 גוש ;223.850 :X - צפון דרום  קואורדינטה 

(ארעית). 44 חלקה

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
לתוספות הבניה בינוי ב) קביעת ב'; מגורים מגורים לאזור
הקיימות יחידות הדיור הרחבת לשם ד', ב', ג', א', בקומות
מודגש בשטח. לקיים ובהתאם בינוי לנספח בהתאם בהן,
מ"ר;   120 על עולה  לא דיור יחידת כל שטח כי  בזה 
בניה שטחי הגדלת בניין לבניה, כאמור; ד) קווי קביעת ג)
מ"ר   4,581.88 מתוכם  מ"ר, ל–4,808.43  וקביעתם בשטח
קביעת  ה) שירות;  שטחי  מ"ר ו–226.55  עיקריים, שטחים
קביעת ו) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מס' מק/12715".

ניקופוריה ירושלים, שכ' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
וסמטת שמעון בן דוד  המלך, דוד אגרון, הרחובות  בין שטח
המכס, בית וכשטח פאלאס מלון כשטח הידוע שטח המערבים,
 30036 גוש ;631.625 :Y קואורדינטה ,221.100 :X קואורדינטה:
,113 ,106 ,94 ,90 ,89 ,85 ,82 ,80-78 ,48 ,47 ,28 חלקות מוסדר,  לא

.115 ,112 ח"ח

פירוט לפי הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת
למלונאות; קיימת/מאושרת מדרך שטח ייעוד שינוי (1 זה:
תיירות; ו/או למגורים  מסחרי מאזור שטח ייעוד  שינוי (2 
שינויים ב) התרת לדרך; מלונאות מאזור ייעוד שטח שינוי (3
1 לפי  מס' מגרש בשטח הבינוי, המאושרים ובהוראות בבינוי
פאלאס), בהתאם לנספחי (בשטח הידוע כמלון 2993א תכנית
הדרומי לאגף קומה  תוספת  התרת (1 זה: פירוט ולפי הבינוי
הקומות המרבי המותר מספר כל שסך באופן המאושר במגרש זה,
מהגובה  לחרוג ובלי הכניסה, מפלס מעל 10 קומות באגף זה יהא
המאושרת הבינוי תכסית שינוי (2 2993א; בתכנית המאושר
מיקום ביטול (3 צורתו; ושינוי זה שבמגרש הדרומי לאגף
ברח' מחדש וקביעתו אגרון מרח' התת–קרקעי לחניון  הכניסה
חלקה שבתחום מאושרת מדרך קטע ביטול (4 שמעון; בן דוד
מגרש עם איחודו למלונאות, ייעודו שינוי ,30036 בגוש   113
;11 מס' חדש שטח תא  ויצירת 2993א, תכנית  שלפי  1  מס'
המאושרים הבינוי ובהוראות בבינוי שינויים התרת ג)
כבית הידוע (בשטח 2993א מס'  תכנית  לפי   4 מגרש בשטח
איחוד (1 זה: פירוט לפי הבינוי לנספחי בהתאם המכס),

מס'  בגוש  90 חלקה עם 2993א תכנית  לפי  4 מס' מגרש 
תוספת התרת  (2 ;14 מס' חדש שטח  תא ויצירת  ,30036 
מספר  כל שסך באופן  30036 בגוש   90 חלקה  בשטח קומות  6
מעל  14 יהא 9 קומות מס' חדש בתא שטח המרבי המותר הקומות
2993א; בתכנית המאושר מהגובה לחרוג ובלי הכניסה,  מפלס
מגרש שבתחום הבניין בחזית מאושרת ארקדה ביטול (3
שינוי (4 אגרון; רח' עם הגובלת 2993א, תכנית  לפי  4 מס'
תכנית  שלפי  4 מס' מגרש בתחום המאושרת הבניה תכסית
לציבור המעבר זכות עם  השטח של  צורתו ושינוי 2993א,
לשימוש ויצירת כיכר הבניין בקווי שינוי ידי על  זה, במגרש
שמעון; בן ודוד אגרון הרחובות בפינת הרחב,  הציבור
בשטח; המאושרים המרביים הבניין בקווי שינוי (5 
שמעל  בקומות 14 למגורים, מס' שטח בתא השימוש קביעת (6
בקומת מסחרית לחזית השימוש  וקביעת  הכניסה, קומת
בתכנית (כמאושר ואגרון המלך דוד הרחובות לאורך  הכניסה
מס' בתכנית וכמאושר ,4 מס' מגרש בתחום 2993א מס'
שטחי תוספת  ד)  ;(30036 בגוש   90 חלקה  בתחום  62
;30036 בגוש   90 בחלקה בהקלה להתיר ניתן שהיה  בניה
בשטח המאושרים החניה ובתקני בהסדרי שינויים התרת ה)
היתר וקביעת תנאים למתן ו) קביעת הוראות בינוי  התכנית;
הקיים הבניין הריסת  בגין  הוראות קביעת  ז)  בשטח; בניה
המזרחית; חזיתו שימור תוך ,30036 בגוש   90 חלקה  בתחום 
בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ח)

הבעלים, בכל שטח התכנית.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4251 עמ' התשס"ח, ,5837
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ירושלים,  מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

כחלון יעקב  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יהודה מטה ולבניה
מי/מק/820/ב", מס' מפורטת "תכנית מופקדת ירושלים מחוז

מי/820. מי/200, לתכניות שינוי

גוש עמינדב - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
מערבית התכנית: גבולות ;1 ח"ח ,29917 גוש ;1 ח"ח ,29916

עמינדב. מושב בתוך

קיים אדם נטע מיער שטחים  החלפת  התכנית: מטרת
א' חקלאי מאזור קרקע ייעוד שינוי א) ידי: על חקלאי, לשטח
ייעוד קרקע מיער ב) שינוי אדם קיים; נטע מיוחד לשטח יער

מיוחד. א' חקלאי לאזור קיים אדם נטע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
שמשון, ד"נ העזר, אבן  מרכז יהודה, מטה  ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900947 טל'
,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.02-6290200 טל' ירושלים,

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

מסתמכת. היא שעליהן

דדון משה  
המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב    

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

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

אלה: אביב מופקדות תכניות מחוז תל ולבניה

מפורטות לתכניות  שינוי  מאא/מק/1099", מס' "תכנית (1)
תרשצ/3/55/17. מאא/518, מאא/9/א,

שכ'  יהודה, אור ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
,133 ח"ח גוש 7210, - 27 (ההגנה) רח' בן פורת הראשונים,

.148

ל–472  מ"ר מ–423 יוגדל איחוד חלקה 148 א) מטרת התכנית:  
מ–374 מ"ר  יוקטן 133 שטח חלקה .133 חלקה חשבון על מ"ר
קדמי בניין קו :148 מס' חלקה בניין: 1) קווי ב) ל–325 מ"ר;
בניין צדי  במקום 4 מ', קו 3 מ' אחורי בניין קו שינוי, ללא
מערבי  צדי בניין קו 3 מ', במקום בתשריט כמסומן מזרחי
בניין קו :133 מס' חלקה 3 מ'; 2) כמסומן בתשריט במקום
מזרחי וצדי בניין אחורי קו שינוי. - ללא מערבי וצדי קדמי
זו. תכנית עקב ישונו לא בניה זכויות ג) בתשריט; כמסומן

מאא/מק/2030". מס' "תכנית (2)

העליה  רח' אזור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.75 חלקה גוש 6001, - 1 השניה

מ'. ל–3 מ' מ–5 אחורי בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
יהודה, אור ,122 אליהו סעדון שד' יהודה-אזור, אור לתכנון ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית לוועדה ועותק ,03-5388108  טל'

אביב. תל ,125 בגין מנחם רח' אביב, תל

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

מסתמכת. היא שעליהן
דוטן-גיסין שלומית  

המקומית הוועדה ראש יושבת
יהודה-אזור ולבניה אור לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
בב/105/א, בב/105/ב, בב/ לתכניות שינוי בב/מק/3070", מס'

בב/מק/715. בב/מק/3039, 107/א,

,6187 גוש ברק - ומקומם: בני השטחים הכלולים בתכנית
.41 חלקה

והאחורי הקדמי הבניין בקווי שינוי התכנית: מטרת
בתשריט. כמסומן

ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ט. הפרסומים 5908, 15.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ברק, בני ,11 המלך דוד ברק, רח' ולבניה בני לתכנון
הממשלה, קרית אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בה לעיין רשאי מעוניין  וכל  אביב, תל ,125 בגין מנחם דרך

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אשר יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני
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ים בת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,
בי/227/א, בי/2/א,  בי/1/403, לתכניות שינוי  בי/מק/493",

בי/430א. בי/430, בי/403, בי/377, בי/328,

,7124 גוש ים - בת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,7124 גוש  - בצפון התכנית: גבולות בשלמותה;  282 חלקה
הרב רח' - במזרח ,107 חלקה ,7124 גוש - בדרום ,281 חלקה

נרקיס. - רח' יהודה, במערב צבי

שינוי א) אדריכלי: ועיצוב  בינוי שינוי  התכנית: מטרת
11 בעמודת  בסעיף בי/227א בתכנית הארכיטקטונית ההוראה
מפולשת  עמודים קומת מעל קומות מ–4  (גובה) קומות   מס'
הבינוי  שינוי ב) מפולשת; עמודים קומת מעל קומות ל–8 
בן 32  אחד לבניין 16 יח"ד בני מבנים משני בתשריט המתואר
לקו מעבר מרפסות סוכה ובליטת הבניין שינוי בקווי ג) יח"ד;

בניין.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2072 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5908, 9.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ים, בת יוסף, רמת ,1 סטורמה רח' ים, בת ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-5556030 טל'
אביב, תל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית אביב, תל מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-7632580 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לחיאני שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב

ים בת ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
קא/מק/194", מס'  מיתאר "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,

תממ/312. מיתאר לתכנית שינוי

 37 קק"ל רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.136 ,135 חלקות ,6495 גוש -

כמסומן וקדמי אחורי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
בתשריט.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3462 עמ' התשס"ח, ,5818 ובילקוט הפרסומים ,23.5.2008

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,03-5311245 
,03-7632573 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
גל ישראל  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חפ/מק/ מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
בגוש בניין קווי ושינוי בעלים, בהסכמת חדשה חלוקה ,"2263
חפ/107ב, לתכניות שינוי ,223 אלנבי רח' ו–42, 41 חלקות ,10815
חפ/מק/ חפ/1400יב, (מופקדת), חפ/1400 חפ/1068, חפ/817א,

חפ/1400יב/3. 1400יב/1,

 - 223 רח' אלנבי חיפה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.20 ח"ח גוש 10918, 42 בשלמותן; ,41 חלקות ,10815 גוש

41 וחלקה 42  חלקה בין מחדש חלוקה א) התכנית: מטרת
הקיימת להסדרת הבניה בניין קווי שינוי בעלים; ב) בהסכמת

.2002 במגרש המתוכננת והבניה ,2001 במגרש

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3266 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5813, 18.4.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלמוג חדוה  
                   ממלאת מקום יושב ראש הוועדה 

חיפה ולבניה לתכנון המקומית

עירון מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות

ענ/358ב.מ. לתכנית שינוי מק/ען/994", מס' "תכנית (1)

- אלגרבייה בקה ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
 28 ,27 חלקות ,8759 גוש  91 בשלמותה; חלקה ,8760 גוש

בשלמותן.

הבעלים  בהסכמת חדשה חלוקה א) התכנית: מטרת  
חוקי בסיס יצירת ב) התכנית; בתחום הנכללות לקרקעות
קביעת ד)  בניין; קווי הקטנת ג) קיימים; מבנים לרישוי 

בניה. הוראות

לתכנית ג/400. מק/ען/1047", שינוי מס' "תכנית (2)

גוש  - אל–פחם אום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 7 חלקה ,20416

הבעלים  הסכמת ללא  חדשה חלוקה  א) התכנית:  מטרת  
מגרש גודל שינוי ב) התכנית; בתחום הנכללות לקרקעות

מינימלי.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
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רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין  ההודעה
,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6351789 טל'
חיפה, 15א, שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-8633448 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
ג'בארין סובחי מוחמד  

המקומית הוועדה ראש יושב
עירון ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שומרון ולבניה
שינוי ש/מק/1300", חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ש/במ/558. לתכנית

,11288 גוש פרדיס - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.42 ,40 ,28 ,24 ח"ח

ציבור לבנייני ואתר מיקום שביל החלפת התכנית: מטרת
הבעלים. בהסכמת וחלוקה איחוד במסגרת

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

.04-8616252 טל' חיפה, 15/ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן
קירמאיר מוטי  

המקומית הוועדה ראש יושב
שומרון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
שינוי 20/א/25", הר/מק/9/600, מס' "תכנית מופקדת השרון הוד

20/א. הר/במ/9/600, 20/א/8, הר/מק/9/600, ,R6 לתכניות

שכ' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,297 ,284 ,149 חלקות ,6453 גוש  -  4 לכביש מקביל  הפרחים 

.269 ,156 ,125 ח"ח

והרחבתו ציבורי בשטח אקוסטי מיגון הסדרת התכנית: מטרת
.R6 פיתוח לפי אזור לשטח בייעוד

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

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

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה יהוד ולבניה
שינוי יד/מק/5061", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז
ממ/865/א, ממ/865, חמ/606, גמ/365/א,  גמ/3/377, לתכניות
יד/ יד/מק/2113, יד/2/10004, יד/1/10004, לתכניות בהתאם

תמא/4/2. מק/5001,

הרחובות יהוד-מונוסון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.145 ח"ח ,6684 - גוש צה"ל וקפלן

יח"ד, התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש; ב) הוספת מטרת
מבנים וסימון הנוספות הדיור ליחידות שירות שטחי הוספת
במקום  0.00 מ' מזרח לצד בניין קו קביעת (1 :2 מגרש ג) להריסה;
בתשריט;  המסומן לפי בלבד, הקיימת לבניה החלוקה בקו 3 מ'
בלבד,  קיימת לבניה במקום 5 מ' 4.35 מ' אחורי בניין קו קביעת (2
חלוקה;  במגרש ללא יח"ד  2 קביעת (3 בתשריט; המסומן  לפי
מתן זיקת (5 ל–66% במקום 60%; במגרש הבניה אחוזי הגדלת (4
צד בניין קו קביעת (1 :3 מגרש מס' ד) ליח"ד ב'; הנאה למעבר

לפי המסומן בתשריט;  2.38 מ', יהיה לבניה הקיימת בלבד מזרח
ללא  במקום 2 יח"ד, במגרש 4 יח"ד קביעת (1 :4 מס' מגרש ה)
;60% במקום  ל–66%  במגרש הבניה אחוזי הגדלת (2  חלוקה;
מתן 8 מ'; 4) מינימום במגרש, הבניינים בניין מרחק קביעת (3

ו–ג'. ב' לדרך ליח"ד הנאה זיקת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.03-5391282 טל' יהוד, ,6 הקסמים מרבד רח'  יהוד,  ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
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מרחב תכנון מקומי יהוד

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
יד/ מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
יד/1210, לתכניות בהתאם ממ/865, שינוי לתכנית מק/6142/ב",
ממ/865/א, יד/מק/5001, יד/מק/2113, יד/6142, יד/2/10004,

תרשצ/3/42/7.

רח' יהוד-מונוסון, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותה. 273 חלקה גוש 6727, - 2 (הגפן) כהן רם

לתא שטח  ו–02  01 מס' שטח  לאחד תאי מטרת התכנית: 
.07 שייקרא אחד

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2573 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5923, 4.3.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' יהוד, ,6 הקסמים מרבד רח' יהוד-מונוסון, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-5391282
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

כס/מק/14/1/לז". המרכז מופקדת "תכנית מס' מחוז

 - 5 לסל רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 110 חלקה ,7595 גוש

יצירת ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
במגרש פרטית שחיה בריכת הקמת שתאפשר תכנונית מסגרת

ופיתוח. בניה וזכויות הוראות קביעת ג) למגורים; המיועד

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
חמו בן יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
סבא לתכנון ולבניה כפר

נתניה מקומי תכנון מרחב

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

נת/מק/47/553". מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

 53 בארי רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 955. 939 בשלמותה, חלקה ,8267 גוש -

קווי קביעת ב) דיור; יחידת תוספת א) התכנית: מטרת
עיקריים; ה) הבלטת שטחים תוספת ד) לבינוי; בניין; ג) שינוי

להריסה. מבנה קביעת קדמי ואחורי; ו) בניין בקו מרפסות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בימים קהל, שעות קבלת לקהל. האמורים פתוחים שהמשרדים
כל .16.00-12.00 ב', יום ,11.30-8.30 השעות: בין  ה',  ד',  א',
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין בקרקע, מעוניין
 100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על נפגע עצמו
של  מיום פרסומה בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי לחוק,
הוועדה בעיתונים למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
התעשיה אזור ,6 הצורן רח' נתניה, ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-8603170 נתניה, טל' קרית ספיר,
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין

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

מסתמכת. היא שעליהן

נתניה מקומי תכנון מרחב

מפורטת בדבר הפקדת תכנית בניין עיר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/48/650", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/3. נת/7/400, לתכניות

התכלת, עין שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 108 חלקה גוש 8322, - 5 החיטה רח'

יח"ד;  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד תוספת א) התכנית:  מטרת
בניין; קוו הקטנת ד) לבינוי; שינוי ג) עיקריים; שטחים תוספת ב)

תכסית. הגדלת ו) מרתף; קומת תוספת ה)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בימים קהל, שעות קבלת לקהל. האמורים פתוחים שהמשרדים
כל .16.00-12.00 ב', יום ,11.30-8.30 השעות: בין  ה',  ד',  א',
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין בקרקע, מעוניין
 100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על נפגע עצמו
של  מיום פרסומה בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי לחוק,
הוועדה בעיתונים למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
התעשיה אזור ,6 הצורן רח' נתניה, ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-8603170 נתניה, טל' קרית ספיר,
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
שר שמעון  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי תקוה פתח ולבניה
פת/מק/108/1241", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

פת/47/1241. ,2000 לתכניות שינוי

שכ' צדור, תקוה, פתח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות גוש 6194, - 38-30 מיכאליס שלמה ורח' ,11 עמל רח'

.210 ח"ח ,107-103 ,63

וחלוקה איחוד בדבר הוראות קביעת א) התכנית: מטרת
של יישום ו/או פירוט ו/או קביעה  ב) בהסכמה; שלא מחדש
בינוי; תכנית שינוי ג) למלאכה; שיקום באזור הבניה  הוראות

.10% של בשיעור (חלק) וצדדי אחורי בניין קווי הקטנת ד)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
פתח עיריית ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
טל' תקוה, פתח ,1 השניה העליה רח' ,326 חדר ,4 קומה תקוה, 
,12.00-8.30 ה', בשעות ג', א', בימים קהל: שעות קבלת ,03-9052284

.03-9052286 טל' ,18.00-16.00 בשעות ג' ביום

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

מסתמכת. היא שעליהן

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/8/18/11/1", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

רצ/18/11/1/ג. רצ/1/1, לתכניות שינוי

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 224 חלקה גוש 3927, - 11-9 גרוסמן חייקה

יח"ד,  ל–4  יח"ד מ–3 דיור יחידת תוספת התכנית: מטרת
בניה. באחוזי שינוי ללא

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

המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
לציון, ראשון  ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  רצ/מק/12/3/22/1", מס' מיתאר "תכנית (1)
רצ/1/1. רצ/3/22/1,

אריה,  כפר לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 ח"ח גוש 5416, 11 לדרך 600 - זכאי בן רח'

יח"ד  מס'  הגדלת בינוי, שינוי תכנית התכנית: מטרת    
למטרות  השטחים כל בסך שינוי ללא ל–8 יח"ד, יח"ד מ–6

עיקריות.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2938 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5931, 22.1.2009 ובילקוט

לתכניות שינוי  רצ/מק/13/3/22/1", מס' מיתאר "תכנית (2)
רצ/1/1. רצ/3/22/1,

אריה,  כפר לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.9 ח"ח ,5416 גוש מאיר - רבי פינת רח' ,2 זכאי בן רח'

יח"ד  מס'  הגדלת בינוי, שינוי תכנית התכנית: מטרת    
למטרות  השטחים כל בסך שינוי ללא ל–6 יח"ד, יח"ד מ–4

עיקריות.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2938 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5931, 22.1.2009 ובילקוט

רצ/1/1, לתכניות שינוי רצ/מק/101/6/1", מס' מיתאר "תכנית (3)
רצ/1/1/ג.

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 151 חלקה גוש 3930, - 50 יהודה הלוי

תוספת יח"ד  מינימלי, מגרש שטח קביעת מטרת התכנית:  
לדרך  והפקעה בניין בקווי שינוי קומות,  2 תוספת אחת,

הלוי. יהודה ברח' מ' 3 של ברוחב

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2574 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5923, 22.1.2009 ובילקוט

רצ/41/1, לתכניות שינוי רצ/מק/20/176", מס' מיתאר "תכנית (4)
תיקוניה. על 1/1 רצ/6/176,

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקות גוש 3933, - מוהליבר רח' 24 פינת ,22 ,20 רוטשילד

.326 ,141 ,140 ,31

הבעלים. ללא הסכמת וחלוקה התכנית: איחוד מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2365 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5915, 1.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
לציון, ראשון  ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9547577 טל'
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טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בהן לעיין  רשאי  מעונין וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

צור דב  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
מפורטת

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

רע/2000. לתכנית וכפיפות שינוי רע/מק/448/1",

אילן בר רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותן. 313 ,312 חלקות גוש 6580, - 38 ,36

קביעת ב) בעלים; בהסכמת וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
קביעת ד) בניה; אחוזי תוספת ג) הדיור; יחידות ומספר הבניין גובה

בניין. קווי קביעת ה) חניה; ותכנית בינוי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
פרסומה  ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
בעיתונים,למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של
רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7610516 טל'
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
גינזבורג איתן  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
רעננה ולבניה לתכנון

מודיעין חבל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות מודיעין חבל ולבניה

שינוי חמ/מק/22/439", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
גז/14/439. גז/10/439, לתכניות

גוש 4596 (ח),  - גמזו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח  4597 (ח), גוש ;86 ח"ח ,88 ,87 ,76 ,74 ,73 ,71-69 חלקות

.18

הבעלים;  בהסכמת וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת   
דרך. הרחבת ב)

שינוי חמ/מק/34/618", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
משמ/54. גז/618ב, גז/618א, גז/618, לתכניות

גוש  - עטרות בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.24 מגרש 6309 (ח), חלקה 30;

מ'  מ–4  מזרח) (צפון צדי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  
התשריט. לפי חניה למרתף ירידה רמפת בעבור מ', ל–0

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,1 טשרניחובסקי רח' מודיעין, חבל ולבניה לתכנון

.03-9722887 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
סוסן שמעון  

המקומית הוועדה ראש יושב
חבל מודיעין לתכנון ולבניה

שרונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הכנת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת" "תכנית הכנת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

וחלקות: גושים יכלול שתחומה

,143 ,142 ,89-84 ,78 ,77 ,75-48 ,32-22 חלקות ,8014 גוש
חלקות ,8015 גוש ;105-103 ,102 ,101 ,82 ,81 ,47 ,21 ,19 ,18 ח"ח
,100 ,85 ,65 ,63 ,53 ,50 ח"ח ,268 ,205 ,131 ,130 ,61 ,60 ,57 ,56 ,1

.31 ח"ח ,8021 גוש ;132 ,109-107 ,102

רח' יהודה, אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
היסמין.

תכנית לפי מגורים חדשה שכונת א) תכנון התכנית: מטרת
שב"צ א', מגורים חקלאית, מקרקע ייעוד שינוי ליישוב, האב
ודרכים דרכים שצ"פ, משולב, שב"צ שב"צ, א', למגורים ודרכים
בגוש קיים היסטורי תנאים לשימור מבנה קביעת ב) משולבות;

.1 חלקה ,8015

שרונים מקומי תכנון מרחב

ביניים בתקופת וחלוקה היתרים בדבר הודעה
התכנון  לחוק  78 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מרחבית ועדה  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-1965, והבניה,
היתרי יינתנו  שלפיהם  תנאים קבעה  שרונים, ולבניה  לתכנון 
של תשריט אישור ו/או בקרקע, לשימוש היתרים ו/או בניה,

הצ/310/1-1. מס' התכנית בתחום קרקע חלוקת

גוש - יהודה  אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.1 חלקה ,8015

לשיפוץ או להריסה היתר יאושר לא המוצעים: התנאים
לשימור המועצה באישור אלא בחלקה, קיים היסטורי מבנה

תנאיה. ולפי אתרים

המרחבית במשרדי הוועדה בתנאים, רשאי לעיין מעוניין כל
פולג, נתניה, אזור התעשיה 1ג, רח' הצורן שרונים, לתכנון ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8636000 טל'
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,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,
מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים
על נפגע הרואה את עצמו אחר, תכנוני פרט בבניין או בכל בקרקע,
לוועדת הערר,  ערר 78 לחוק, להגיש סעיף לפי רשאי התנאים, ידי

רמלה. ,19 מוצקין רח'

שרונים מרחבי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  הצ/מק/417/1-1", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/200/1-1, הצ/177/1-1ב, הצ/122, הצ/100/1-1א,

הצ/75. הצ/6/122ב, הצ/6/122א, הצ/6/122,

הרחובות  יהודה, אבן  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים  
התכנית שטח ;432 ,431 חלקות ,8015 גוש - והשרון העצמאות

מ"ר. 974

על  מחדש, 432 וחלוקתן חלקות 431, איחוד התכנית: מטרת  
של הוראות שינוי ב) מגרשים; של וחלוקה א) איחוד ידי:
במיקום שינוי אדריכליים, עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי
המותרים הבניה ג) שינוי חלוקת שטחי והחניות; הכניסות
בלי המגרשים, בגודלי לשינוי בהתאם אחת, בתכנית
בתכנית; לבניה  המותר  הכולל כל השטח סך את   לשנות
להקים שמותר מגרש בדבר גודל שטח בהוראות שינוי ד)
הקבוע  צדדי בניין בקו שינוי ה) מ"ר; ל–360  בניין עליו

בניה. והוראות זכויות קביעת ו) ;0.0 עד בתכנית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1083 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5880, 28.11.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  הצ/מק/438/1-1", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/6/122, הצ/4/45, הצ/200/1-1, הצ/122, הצ/100/1-1א,

הצ/6/122ג. הצ/6/122ב, הצ/6/122א,

רח'  יהודה, אבן ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
שטח ;245 חלקה גוש 8015, - 19 האורן רח' ,31 העצמאות

מ"ר. 1,399 התכנית:

ל–2 מגרשים  חלוקת חלקה 245 בגוש 8015 מטרת התכנית:  
לבניית המינימלי ב) הקטנת השטח הקרקע; בעלי בהסכמת

של  ג) מתן הקלה ל–699 מ"ר; מ"ר מ–750 דו–משפחתי בית
קו  הקטנת ד) עיקריים; שטחים לבניית המגרש 6% משטח
לשביל  בניין צדדי והקטנת קו ל–5 מ', מ' מ–6 אחורי בניין
בתחום  המנחה הבינוי הוראות שינוי ה) מ'; ל–3  מ' מ–4

התכנית.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1083 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5880, 21.11.2008 ובילקוט

לתכניות שינוי  הצ/מק/149/1-3", מס' מפורטת תכנית (3)
הצ/31/1-3א. הצ/31/1-3, הצ/200/1-3, הצ/100/1-3א,

יונה  רח' פרדסיה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
התכנית: שטח ;185 ח"ח ,121 חלקה ,8002 גוש  -  71 פישר

מ"ר. 1,168

על ידי:  קיים, מצב בניין לפי שינוי קווי א) מטרת התכנית:   
בניין קו לפי הקיים; 2) מ–5 מ' עד 4.60 מ' אחורי בניין קו (1
בניין קו הקיים; 3) לפי צפוני) (מזרח מ–3 מ' עד 0.50 מ' צדדי
הקיים;  לפי דרומי) צפוני (מזרח מ–3 מ' עד 0.70 מ'  צדדי

(מערבי   2.01 מ' עד   3 או  מ'  מ–0  מערבי צדדי בניין קו (4
צדדי בניין קו (5 א';  לקומה מ' ו–3  הקיים, לפי צפוני)

דרומי)  (מערבי מ'  1.41 עד  מ'   3 או  מ'  מ–0  מערבי
תכסית  הגדלת ב) א'; לקומה מ' ומ–3  הקיים,  לפי 
הבניה;  שטחי כל סך הגדלת ללא ב–6%  קרקע  קומת
סך  הגדלת ללא ל–3 יח"ד, יח"ד יח"ד מ–2 מספר ג) הגדלת

ציבור. שטחי הגדלת ד) עיקריות; למטרות השטחים כל

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.287 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 21.11.2008 ובילקוט

לתכנית שינוי הצ/מק/343/1-4", מס' מפורטת "תכנית (4)
הצ/139/1-4.

רח'  קדימה-צורן, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
שטח ;2459 ,2458 מגרשים ;41 ח"ח ,8037 גוש  - מואב 

מ"ר. 1,699 התכנית:

השטח  של  מחדש וחלוקה  איחוד א) התכנית:  מטרת   
ובהוראות הבניה הייעודים בשטחים שינוי במגרש, ללא

בניה. והוראות זכויות קביעת ב) הבעלים; בהסכמת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3060 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5934, 7.11.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יואל מוזס  
המרחבית הוועדה ראש יושב

שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

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

מה/מק/2/6331". הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

רמת שכ' מגדל העמק, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,18 חלקות גוש 17453, - 2 המתכת רח' צפון, תעשיה גבריאל,
11 בשלמותה.  חלקה גוש 17726, 105 בשלמותן; ,104 ,93 ,35 ,34

,104 מגרשים של מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
תעשיות למתחם  ורציף אחיד מתחם קבלת לצורך  ,109-107

אלקטרוניקה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6507794 טל' העמק, דרך ,590 ת"ד העמק, מגדל ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
עילית, נצרת ,580 ת"ד הממשלה, קרית הצפון, מחוז  ולבניה

.04-6558211 טל'
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן
אלי ברדה

המקומית הוועדה ראש יושב
העמק מגדל ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

לתכנית ג/10797. 1095", שינוי

,16564 גוש נצרת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 16. 17 בשלמותה, חלקה

בקווי למגרשים; ב) שינוי הקרקע התכנית: א) חלוקת מטרת
בניה. הוראות קביעת ג) בניין;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. הפרסומים 5856, 5.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-6459203 טל' ,16100 נצרת ,31 ת"ד נצרת, ולבניה לתכנון
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת הממשלה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ג'ראיסי ראמז  
המקומית הוועדה ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון

עפולה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית עפולה ובמשרדי ולבניה
שינוי עפ/מק/20/302", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/302. לתכנית

העליה רח'  עפולה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 93 חלקה ,16663 גוש -

יחידות תוספת מספר צדי; ב) בניין שינוי קו התכנית: א) מטרת
של ג) תוספת אחוזי בניה, תוספת למספר קומות מותר, בניה דיור;
אחורי. בניין מקו מ' ו–2 קדמי, בניין מקו מ' 2 מקורות לא מרפסות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6520344 טל' עפולה, ,47 יהושע חנקין רח' ולבניה עפולה,
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
נצרת הפנים, משרד הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה

.04-6508508 טל' ,17511 עילית

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

מסתמכת. היא שעליהן

פרץ חביב  
המקומית הוועדה ראש יושב

עפולה ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  ובמשרדי אלונים  גבעות 
שינוי גא/מק/100/08", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/7676. לתכנית

,17571 גוש מנדא - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 70/1 מגרש ;70 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

סלאם חאמד  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/9872. ג/מר/7/04/9872", שינוי

,18898 גוש ירכא - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,18934 גוש ;79 ,45 ,44 ,42 ח"ח

בחזית  מ' ל–0  מ' מ–3 בניין קו שינוי התכנית: מטרת
הקדמית.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.656 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5464, 9.9.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-9912621 טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון
נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

הזימה מהנא  
המקומית הוועדה ראש יושב
המרכזי הגליל ולבניה לתכנון
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העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

לתכניות ג/16267, גע/מק/189", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/13003. לתכנית כפיפות ג/3487,

גוש  - הירדן משמר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.91 ח"ח ,13446

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

לתכנית ג/14385. גע/מק/193", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)

 - נפתלי רמות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מתכנית  בשלמותו  208 מגרש ;124 ,86 ח"ח ,13655 גוש

ג/14385.

ג/14385. בתכנית הקבועים בניין קווי שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין
.04-6816372 טל' פינה, ראש ,90000 ת"ד הגליל העליון, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
ולבניה מחוז לתכנון  הוועדה המחוזית הגליל התחתון ובמשרדי
שינוי ,"10/75 גת/מק/גב"מ מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

.75 גב"מ לתכנית

,15141 גוש אילניה - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.1 ח"ח

באילניה. 303 במגרש בקו בניין התכנית: שינוי מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין
העתק .04-6628210 טל' תחתון, גליל התחתון, ד"נ הגליל ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מוטי דותן  
המקומית הוועדה ראש יושב
התחתון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/13035. מק/יז/01/13035", שינוי

,11267 גוש יהושע - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.40 ,15 ,13 ח"ח

תכנית; הקלה מהוראות ב) מגרש; א) חלוקת התכנית: מטרת
לתשריט. בהתאם בניין ד) שינוי בקו דיור; יחידת תוספת ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.925 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5749, 27.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יזרעאל, עמק האזורית המועצה בניין יזרעאלים, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038 טל'
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
שינוי גלג/72/08/9631", "תכנית מפורטת מס' הגליל מופקדת  לב

ג/9631. ג/12908, לתכניות

,19418 גוש חנא - ומקומם: דיר השטחים הכלולים בתכנית
.33 ,32 ,26-23 ,19 ,18 ,15 ח"ח

הסטת מחדש, בהסכמה וחלוקה  איחוד  התכנית: מטרת
.9 מס' הבניין מדרך קווי גישה, הקטנת דרך

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

.04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
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הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכניות שינוי  גלג/70/08/12908", מס' מפורטת  "תכנית  (1)
ג/6757. ג/12908, ג/1232,

גוש 19411, - חנא דיר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
ח"ח 72. 46 בשלמותן, ,41 ,40 חלקות

בתשריט. למסומן בהתאם בניין קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2368 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5915, 16.1.2009 ובילקוט

לתכניות שינוי  ג/לג/4/08/13461", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/6757. ג/13461,

גוש 19419, - חנא דיר בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
ח"ח 27. 32 בשלמותה, חלקה

מ"ר  ל–120  מינימלי מגרש גודל שינוי א) התכנית: מטרת
למסומן בהתאם בניין קווי הקטנת ב) עצמית; בחלקה

בתשריט.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2634 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5791, 6.3.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

3/ג/14134, שינוי לתכניות 3/מע/מק/33/7215", מס' "תכנית (1)
3/ג/7215.

גוש 17486, - עילוט ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 ח"ח

בניין  קו שינוי ב) צדדי; בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
קדמי.

3/ג/7215. לתכנית שינוי 3/מע/מק/34/7215", מס' "תכנית (2)

גוש 17488, - עילוט ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.49/3 מגרש ;49 ח"ח

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

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

הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קרית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

7/ג/7609, שינוי לתכניות 7/מע/מק/47/7609", מס' "תכנית (1)
7/ג/9423.

גוש 16937, - מאהל ומקומם: עין הכלולים בתכנית השטחים  
.5/2 מגרש ;5 ח"ח

בתכסית  שינוי ב)  בניין;  בקווי שינוי א)  התכנית:  מטרת  
קרקע.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2081 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5908, 16.1.2009 ובילקוט

2/ג/8156. לתכנית שינוי 2/מע/מק/53/8156", מס' "תכנית (2)

גוש 11182, - ישי רמת בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
בשלמותה. 64 חלקה

מ"ר   500) מינימלי מגרש בגודל שינוי א) התכנית: מטרת
קווי  הגדרת ב) מ"ר);  500 במקום  מ"ר ו–410  600 במקום
בהסכמה; למגרשים הקרקע  חלוקת ג) תשריט;  לפי  בניין

יח"ד. מס' הגדלת ד)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1906 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5904, 2.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, קרית רבין, הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית שינוי מג/מק-8/2007", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/11098.

גוש 19202, - סמיע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.73 ח"ח

מזרחי)  (צד אחורי בניין קו בניין: קווי שינוי התכנית: מטרת  
מ'  מ–3  צפוני) (צד צדדי בניין  קו בשטח,  קיים מצב לפי
(קו  ל–0 מ' מ' מ–3 מערב) (צד צפון בניין קדמי קו מ', ל–2.7

מ'). 0 בצד שצ"פ בניין צדדי
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לתכנית שינוי מג/מק-20/2008", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/7466.

גוש 19204, - סמיע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.33 ,30 ,17 ח"ח

(14 ,13 ,3) מדרך מס' צדדי בניין קו שינוי מטרת התכנית:
מ'. ל–1 מ' 3 בניין מקו

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  פי סעיף על לכך הזכאי כל תכנית וכן
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ההתנגדות העתק .04-9979659 טל' הגליל, מעלה  ולבניה
הצפון, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית יומצא

.17000 נצרת עילית ,595 קרית הממשלה, ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

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

לתכנית ג/8060. מג/מק-12/2008", שינוי

,19225 גוש כיסרא - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.77 ,38 ח"ח

מגרש בגודל שינוי ב) בניין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת
מ"ר. ל–340 מ"ר מ–400 מינימלי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1086 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5880, 23.11.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל שפלת
לתכנית שינוי שג/מק/34/08", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/6769. מאושרת

,19732 גוש - שעב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.11 ח"ח

בניה בעבור בניין קווי הוראות שינוי התכנית: מטרת
הבניין קווי בזכויות הבניה, שינוי בלא ,11 קיימת בלבד בח"ח
כל על מצורף. בתשריט המסומן הקיים למצב בהתאם יהיו

המאושרת. התכנית הוראות יחולו עתידי שינוי או בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-9868670 טל' ,377 ת"ד טמרה, הגליל, שפלת ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

סמיר והבה  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז   

אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

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

אלה: תכניות מופקדות בסמה אבו ולבניה

.110/02/28 לתכנית שינוי 28/מק/6", מס' מפורטת "תכנית (1)

גוש  - דריג'את ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
,14 ,8-6 מגרשים ;1 ח"ח  ארעי, גוש מס' 100019 בהסדר,

707 (חלק), 710. ,706 ,570-568 ,453-451

איחוד ידי על לתכנית 110/02/28, א) שינוי התכנית:  מטרת  
ושינוי  21 בתכנית, מס' דרך תוואי שינוי מגרשים, של וחלוקה
עם א' למגורים  בייעוד  בתכנית ומגרשים הנכללים גבולות 
האוכלוסיה; צורכי לפי לתיירות, ובייעוד מיוחדות הנחיות
דרך; הרחבת ג) דרך; וצמצום דרך ביטול מבנים, הריסת  ב)

בניין. שינוי בקווי ה) פתוח; שטח ציבורי הגדלת ד)

.110/02/28 לתכנית שינוי 28/מק/7", מס' מפורטת "תכנית (2)

גוש  - דריג'את ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
,121 ,120 גוש 100020 בהסדר; מגרשים 13, 100019 בהסדר;
 702 ,508 ,505 ,502 ,306 ,251-249 ,244-242 ,232-230 ,125

.867 ,716 704 (חלק), 705 (חלק), 706 (חלק), 712, (חלק),

איחוד ידי: א) על לתכנית 110/02/28, התכנית: שינוי מטרת  
שטחים הגדלת ג) ;10 מס' דרך הרחבת מגרשים; ב) של וחלוקה

בקווי בניין. שינוי ד) לצורכי ציבור;

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
להגיש  רשאי לחוק, 100 סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
שבע, באר ג', קומה ,11 רגר יצחק שד' בסמה, אבו  ולבניה

.08-6202555 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
קלעג'י עמרם  

המקומית הוועדה ראש יושב
בסמה אבו ולבניה לתכנון
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מרחב תכנון מקומי אילת

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

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

מיתאר לתכניות כפיפות 2/מק/424", מס' מפורטת "תכנית (1)
מיתאר לתכנית וכפיפות שינוי ,4/18 תמא ,101/02/2 
הכלולים הוראותיה, למעט השינויים כל על ,30/101/02/2

זו. בתכנית

כבד  רכב חניון אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
שטח ;9 מגרש  מוסדר; לא  40069 גוש - אילת  מבואות 

דונם. 4.250 התכנית:

שייעודו  בשטח תדלוק  תחנת הקמת א) התכנית:  מטרת  
בתכנית  הבניה שטחי חלוקת שינוי ב) תחבורה;  מרכז

אחת.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.291 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 18.9.2008 ובילקוט

לתכניות כפיפות 2/מק/439", מס' מפורטת "תכנית (2)
כל על ,101/02/2 ,10/102/03/2 ,14/102/03/2 מפורטות

זו. בתכנית הכלולים השינויים למעט הוראותיה,

התמרים,  שד' אילת, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ו–2 (תאי  1 מגרשים ;49 ח"ח ,40002 גוש הקניון האדום -

דונם. 14.434 התכנית: שטח ;(12 ,11 ,2 חדשים שטח

ו–12  שטח 11 מס' 1 לתאי מגרש חלוקת א) התכנית: מטרת  
שאין ובלבד מגרשים של וחלוקה איחוד בעלים, בהסכמת
ב) קביעת קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח בתכנית שינוי
שינוי ו–12, 11 ,2 תאי שטח בין הבניה שטחי אופן חלוקת
לשנות אחת, בלי בתכנית המותרים שטחי הבניה חלוקת
שהשטח בתכנית ובתנאי לבניה השטח המותר כל סך את
ביותר יגדל לא  קרקע, ייעוד בכל לבניה, המותר  הכולל

 2 שטח לתאי  בתכנית שירות שטחי קביעת ג)  מ–50%;
היתרים;  ולפי חישוב שטחים  13 לתקנות לפי סעיף  ו–12,

כהקלה. לבקשו שניתן עניין כל קומה, תוספת ד)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1470 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5888, 28.11.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
,08-6367114 טל' ,88000 אילת ,14 ת"ד אילת, ולבניה לתכנון
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל ,08-6263820 טל' ,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מזרחי יפתח  
הוועדה ראש יושב מקום     ממלא
                   המקומית לתכנון ולבניה אילת

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

5/במ/3/34. לתכנית שינוי 5/מק/2440", מס' "תכנית (1)

רמות,  שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
מגרש 514. 38198 (בהסדר); גוש - חיים משה אלישר רח'

א',  מגורים באזור תכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
בניה הצדדיים בעבור תוספות שינוי בקווי הבניין ידי על
זכויות במסגרת הקובעת הכניסה למפלס ומתחת מעל

הקיימת. לבניה בהתאם הבניין קווי והסדרת בניה,

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1955 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5776, 14.1.2008 ובילקוט

.6/116/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2483", מס' "תכנית (2)

שיכון  שבע, באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
גוש 38388. - 20 הגדודים רח' דרום,

א',  מגורים באזור תכנית בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
קדמי בניין בקו שינוי ידי על משותף, קיר עם משפחתי חד

ברחוב. הבניינים לרוב בהתאם מ' ל–1.10 מ' מ–3

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.459 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5870, 21.11.2008 ובילקוט

.47/115/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2493", מס' "תכנית (3)

רח'  ט', שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.25 חלקה גוש 38320, - 16 עבדת

בנה  א', מגורים באזור בהוראות תכנית שינוי התכנית: מטרת  
על ידי עם קיר משותף, חד משפחתי ,A/441 מס' מגרש ביתך,

הצללה. סככת בעבור קדמי בניין קו שינוי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2084 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5908, 8.1.2009 ובילקוט

,3/134/03/5 לתכניות שינוי  5/מק/2503", מס' "תכנית (4)
.17/134/03/5 ,7/134/03/5

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.62 ,23 ח"ח גוש 38252, - 18 יסמין רח' נוי,

מגורים  אזור תכניות, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
ידי: על  בודד, משפחתי חד  112א, מגרש ביתך, בנה  א',

גדרות. לבניית הוראות ב) שינוי בניין; בקווי שינויים א)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1907 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5904, 19.12.2008 ובילקוט

5/מק/ 5/במ/198, שינוי לתכניות 5/מק/2505", מס' "תכנית (5)
.2379

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.280 מגרש ;14 ח"ח גוש 38269, - 7 זאב, פלח

א',  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
של ניצול א) ידי: בודד, על  חד–משפחתי ,280 מגרש מס'
הקרקע, תכסית הגדלת אחת, בקומה הבניה זכויות כל
(13 מ"ר) ממעל  שירות למטרת בניה, בניה זכויות העברת
שינוי ג) הבניין; ב) שינוי בקווי לקרקע; מתחת אל הקרקע

חד–קומתי. במבנה גג גובה בדבר בינוי הוראות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2084 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5908, 18.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
באר שבע, ,1 בגין מנחם כיכר ,15 ת"ד שבע, ולבניה באר לתכנון
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

דנילוביץ' רוביק  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר
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מרחב תכנון מקומי עומר

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

.17/102/03/14 ,102/03/14 שינוי לתכניות 14/מק/1036",

,9 צאלה רח' עומר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 66. 30 בשלמותה, חלקה ,38556 גוש - 9א

שינוי ב) מגרשים; לשני מגרש חלוקת א) התכנית: מטרת
מ–575  גודל מגרש מינימלי ג) שינוי בניין לשני מגרשים; קווי

מ"ר. 545 ולמגרש 29ב 455 מ"ר, 29א למגרש - מ"ר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3065 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5934, 5.3.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
בין א'-ה',  בימים קהל: קבלת שעות  עומר, ולבניה  לתכנון 
הוועדה במשרדי וכן ,18.00-16.30 ג', יום ,13.00-8.00 השעות:
לעיין רשאי מעוניין וכל הדרום מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

בדש פיני  
המקומית הוועדה ראש יושב

עומר ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי הודעות   

בירושלים הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קארולא-2324 בירגר
קילה

יצחק10.11.2008 בירגר

בתיה2332 נחום2.1.2008רקובר מנחם רקובר

יבגני4022 גלינה4.2.2009קשקרוב קשקרוב

סידני4234 לבור
ישעיה

דוד27.1.1996 ליבור

שרה2907 טננולד
פייגל

יאיר27.4.2009 יוסף טננולד

כהנא2417 שפיר
א אברהם

שפירא פנינה27.9.2007

נחום2286 שרה17.3.1983רוטנשטיין אורנבך

רוטנשטיין2294
אסתר

שרה5.4.2009 אורנבך

מאיר8380 שלמה4.5.2009מזרחי מזרחי

לאה8636 רבקה6.5.2009קראוס לוי בר

(23 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט א'

הראשי ביטון, המזכיר                                                משה

אביב בתל הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ויקטוריה9279 גלמי מרים22.5.2009סלטוס

מרדכי8657 דלינסקי
יעקב

ורדה26.1.2008 דלינסקי

אליהו8646 זהבי שאול13.2.1983זהבי

חיים2077 סרוסי רונית29.5.2009סרוסי

רחל3086 אורה1.2.2009משאט פורקוש

לוסי13.5.2009פוליטי בנימין0575 פוליטי

יהודית2.4.2008מנובה אברהם8264 מנובה

משען יוסף9.3.1993משען עזרא8258

אדיט2202 משה27.7.2007קנדלר קנדלר

יפה8893 דן2.5.2009וירצברג וירצברג

עליזה8713 איבון8.6.2009אהרן אהרן

כהן לאה16.5.2009שטרן טובה5851

אברהם5316 מצליח אביבה4.3.2009אשכנזי

כרים8159 נעמי1.5.2009נתן נתן

רוזה2502 אליהו3.5.2009סלם סלם

מירי4209 עזרא יעקב23.9.2008עמר

בבאי אילן14.1.1989בבאיי ראובן3811

בבאי אילן29.10.2006בבאיי סעידה3829

שחמייסטר8845
מיכאל

אלה17.5.2009 שחמייסטר

יוסף6872 הדסה14.1.2009זילברברג שינפלד

גיטל-6880 זילברברג
טובה

הדסה25.4.2009 שינפלד

מזל1046 צהל13.9.2003שרפי שרפי

רחמים4151 צהל10.12.1978שרפי שרפי

מזל9345 מיכל מירב14.4.2009לב שלו

לאה23.12.1995זלצר ריבה9078 חולודיבקר

נוטה1317 סמיון17.2.2005גורביץ גורביץ

שרה25.2.2009טביב שלום2402 טביב

לאה17.5.2009כהן לאה1119 לובן

מזל5841 אורן26.9.2007מזרחי מזרחי

אלפונסו2511 נגה23.11.2005סויד סויד

יוסף0018 שדה מזל6.5.2009שדה
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

כוכבה5375 אברהם3.4.2009יעבץ יעבץ

זילברשטיין2211
בילה

משה5.4.2009 זילברשטיין

אדואר7430 נעימה20.3.2009שהרבני שהרבני

יוכי0005 דוד17.5.2009בנישו בנישו

יפעת9877 חיים11.1.2009וקנין וקנין

פסיה1198 אורון פרידה3.8.1987קרידן

אורון פרידה15.5.2009קרידן ישראל1180

ישראל2438 שרית-גבאי29.4.2009גבאי גבאי

פלדמן מריה-15.2.1997גלייזר סמואיל0637
מרים

ישראל0123 לביא גדי-30.5.2009בן לביא בן
שמואל

מיהי4784 אדית15.4.1998קאופמן הרוש בן

רזלה6506 דידי14.1.2008ברס ברס

חיה8152 ישראל4.11.2008גוטהרץ גוטהרץ

סימה4245 אסיה6.3.2003יחנוביץ מדורסקי

אריה24.3.2009הרשקו גיטלה4911 הרשקו

מרסל23.1.2008טייב מאיר4395 מאיה מזרחי

יצחק9.5.2009אלמלח חנינה2565 אלמליח

מנפרדו4175 נתן28.10.1982רינר רינר

אטל4183 חיה נתן10.4.2009רינר רינר

זכריה1904 לאה2.11.2008מנאסור מנאסור

גמיל9252 פולה21.7.1995גינדי עליזה גינדי

רינה7712 יורם11.4.2008מכאלי מיכאלי

זהבה8312 שריון עליזה8.3.1999חנונו

חיים2907 שריון עליזה26.2.1988חנונו

גרינברג7431 דיקר
חוה

אברהם15.5.2009 פלקס

(18 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ו

הראשי המזכיר                                                  רפאל כהן,

בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אפרים3557 אברם חמדה8.4.2009אברם

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יצחק7958 הישראלי14.6.2009לוי לוי
אופירה

סוניה2879 בנימין12.1.1938קלאוזנר קלאוזנר

אלקה6761 תמר23.12.2006טרכטנברג שורמן

דב1419 דב17.6.2009גרינברגר גרינברגר

אליהו9491 רפאל20.12.2006סוריאנו סוריאנו

רחל4357 רפאל1.8.2008סוריאנו סוריאנו

דבורה8655 גרן אלוז הדס24.3.2009גרן

שמעון1255 זינו עודד16.3.2009זנו

בריגיט7552 ציון16.4.2009מימרן מימרן

עמליה25.5.2009גאן יפה8409 אדר
אמיליה

שרלוטה5502 מרקו מטיה20.3.2009רימר

אסתר2732 יקיר אורי5.5.2009עזיזי

שרה15.5.2009וייס אריה8165 וייס

שלום6875 שלמה30.1.2009יפת יפת

שושנה6883 שלמה20.1.2005יפת יפת

מזל5570 פנחס2.2.2009יצחקוב יחובוב

אסתר2831 זיוה25.4.2009פניני מרגלית

מיכאליאן8073
מיכאל

אסתר28.4.2009 מיכאליאן

(21 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ט

הראשי כ"ץ, המזכיר                                 יהושע ישראל

תקוה בפתח הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יעקב9574 מרים1.6.2009ברלין ברלין

מאיר11.7.2006לדרמן הינדה9879 לדרמן

סימון7314 ינקו חיים4.1.2005ינקו

יעקב2168 ולדימיר2.4.2009וקסלר וקסלר

אליהו2960 גנון יונה28.4.2009גנון

חן9733 מורדכוביץ
חיים

אסתר8.5.2009 מורדכוביץ

(16 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ד

הראשי המזכיר הלוי,                                                 משה
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ברחובות הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

צפורה6404 בנימין22.4.2009ערגי ערגי

מחרוז7717 תמר21.8.2008עזרה עזרה

זאב8054 רוזה1.6.2009רולניק רולניק

יוסף4417 יוסף19.1.2008מסעוד-לוי לוי

שמעה2744 אביגיל18.3.2009גמליאל שאטי

אידה2182 דמיטרי28.1.2009סמקון חלפין

צקלו8028 באיייש16.4.2009באילון מנסה

פליקס9142 קבון אסתר27.10.1988קבון

דינה28.3.2009ממן רחל5232 עמר

מינה6665 סופיה30.5.2008קליימן קוגן

יפה9820 צבי6.7.1999ורצברגר ורצברגר

אליהו1700 צבי29.2.2008ורצברגר ורצברגר

אליהו0775 אברהם18.5.2009ירושלמי ירושלמי

שרה3104 אברהם20.10.1977ירושלמי ירושלמי

(18 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ו

הראשי גרנביץ, המזכיר                                            חנוך

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דוד3449 אירית16.4.2009ברמי בטיה יואש
אורנ

מיה6085 מרגריטה21.5.2009מזריצקי ריבק

(14 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ב

הראשי המזכיר                                            שלמה דידי,

בצפת האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרסל2700 טדגו סמדר28.4.2009דוילה

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

משה9060 ינקו23.9.1995הושיע הושיע

טאובה9078 הושיע
צרנה

ינקו30.7.2007 הושיע

כרמלה5791 ולעל
שרה

ולעל עמוס13.3.2009

חיים6759 יעקב23.12.2006ארנוביץ רון רגב

מסעוד6218 מלכה אסתר27.2.2009מלכה

שמעון4632 נורית2.3.2009איולקר איולקר

אליאס4088 גילה19.11.2003חיי חיי

חויטה1832 מזאלה30.4.2009כהן אוקנין

ישראלוב0534
מרים

בוריס23.10.2007 ישראלוב

יהודאי שולמית26.10.2007אוריה יהודה2343

(26 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ז

הראשי                           נפתלי אלמשעלי, המזכיר

באשדוד הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ספיאשווילי8380
יוסף

צ'מין נתי-ה24.11.2005

רחל3520 ג'פרי כרמלה21.4.2006אלקרט

אסתר3021 מירי29.11.2008לייבוביץ ליבוביץ

מטילדה4099 חיון יגאל30.11.2008חיון

פיטקובסקי0536
ליליה

פיטקובסקי28.11.2007
ויטלי

שטיינברג27.2.2002קופמן פרידה1471
קלרה

יצחק6778 פרץ חנה26.5.2009פרץ

קקיאשוילי8655
אנזורי

קקיאשוילי14.4.2009
ליאה

אלי0601 גבאי הדסה24.6.2008גבאי

יוסף9765 חולודנקו5.3.2009לב
אירינה

מודזגברישוילי3400
שרה

מודזגברישוילי19.12.2001
שלום

(23 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט א'

הראשי                                      ניסים אדרי, המזכיר
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באשקלון הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מריה1047 ברמנקוב7.3.2002דינקביץ'
לריסה

שטרסלר9204
מיכאל

אוה30.4.2009 שטרסלר

אורה27.4.2009צרפתי רחמים4321 צרפתי

שכנטוב8078
יחזקאל

חנה27.7.2008 שכנטוב

נלה8482 מיכאל18.11.1993קריגל אילי

מוסיה8749 מיכאל29.5.2009סימברג סימברג
(14 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ב

הראשי                                       אברהם פרץ, המזכיר

בבאר שבע הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

עמוס8214 צפורהכ"ג ניסן ס"טפרץ פרץ

דביטשווילי7151
איליה

דביטשוויליכ"ו אייר ס"ט
מרים

שמואל9297 זיוהי"ט טבת ס"טצדיק עיון בן

ס"טמשולם אלברט2587 סיוון נסיםז' משולם

חליפה3890 ס"חאזולאי אב מקסיםב' אזולאי

ליליאן9692 ס"טכהן ניסן הלנהל' כהן

נסים5046 שמחוניכ"ח טבת ס"טכחלון כחלון

אברהם7159 הרפז
אלברט

הרפז אסתרט"ז אדר ס"ט

ס"טבויום גולדה0134 אייר בויום ישראלז'

לידיו6020 ס"טויינברג סיוון אנהא' ויינברג

פסח6636 יעלט"ז אייר ס"טלבנת לבנת
(15 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ג

הראשי                                       יצחק דהאן, המזכיר

באריאל הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

סעדה מרים16.5.2009סעדה יוסף2530

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מטקובסקי7810
אנסטסיה

מורשקביץ'2.6.2009
לודמילה

נעמה1535 שרה2.1.1994עגאבי מעטוף

ברקוביץ5320
אליאש אליהו

יפה11.2.2009 ברקוביץ

(25 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט ג'

הראשי                                       צבי מוראד, המזכיר

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות
שיתופית אגודה רישום על הודעה

האגודה: בעניין נתונים להלן
בע"מ. חקלאית שיתופית אגודה - הים דג האגודה: שם

.57-005222-5 האגודה: מס'
עורף הנמל. המען: אשדוד,

(23 ביוני 2009). התשס"ט בתמוז א' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
(23 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט א'

 
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

סיווג אגודה שינוי הודעה על

הבשן. להבות קיבוץ האגודה: שם
.57-000428-3 האגודה: מס'

.12125 עליון ד"נ גליל להבות הבשן, המען:
(27 בינואר 1941). התש"א רישום: כ"ח בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(16 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון כ"ד
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

הודעה על שינוי שם אגודה

שיתופית אגודה - בערבה  הודיה  מגדלי  הקודם: השם
בע"מ. חקלאית

חקלאית שיתופית אגודה - המדבר מעבדות החדש: השם
 Desert Labs Agriculture Cooperative Association בע"מ,

Ltd.

.57-004950-2 האגודה: מס'

(16 ביוני 2009). התשס"ט בסיוון כ"ד מיום:

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם
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לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האלה: פירוק האגודות בזה על מצווה אני

אגודה שיתופית בע"מ, אביב בתל דן" בתים משותפים "בני (1)
.57-001506-5 אגודה מס'

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

אגודה  - בחיפה הצרפתי"  "הכרמל משותפים  בתים  (2)
.57-001509-9 אגודה מס' בע"מ, שיתופית

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

בע"מ, לשכון שיתופית אגודה  אביב  בתל - לשם נוה (3) 
.57-001523-0 אגודה מס'

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

מס' בע"מ, לשכון שיתופית אגודה בחדרה משותפים בתים (4)
.57-001524-8 אגודה

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

לשכון בע"מ, שיתופית אגודה - ברק בבני בתים משותפים (5)
.57-001539-6 אגודה מס'

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

ב' אגודה שיתופית לשכון בתים משותפים בכרמל צרפתי (6)
.57-001542-0 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

ד' אגודה שיתופית לשכון בתים משותפים בכרמל צרפתי (7)
.57-001544-6 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

ו' אגודה שיתופית לשכון בתים משותפים בכרמל צרפתי (8)
.57-001546-1 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

אגודה שיתופית לשכון בחיפה ב' בתים משותפים כרמליה (9)
.57-001549-5 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

לשכון אג"ש  חן, נתיב רח' שאנן, בנוה משותפים בתים  (10)
.57-001550-3 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

שיתופית אגודה אביב  תל בדרום א' משותפים  בתים (11)
.57-001564-4 אגודה מס' בע"מ, לשכון

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קטן, יחזקאל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות

.52215 גן רמת ,3 שלם רח' ובינוי, משינון

אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית  אגודה - שלהב (12) 
.57-004726-6

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קנולר, אביתר עו"ד  את  למפרק ממנה  אני  השיתופיות
.61202 תל–אביב-יפו ,10 קרליבך קנולר ושות', רח' מגילת

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את להגיש מאגודה  תביעה בעל כל  נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

מענו. לפי זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית
פרסומו ממועד חודשיים בתוך  והתעסוקה  המסחר התעשיה

ברשומות.

(25 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט ג'
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

מפרקים בדבר החלפת הודעות
רמתיים חקלאית, שיתופית יצרנית אגודה - אגרא בעניין: (1)

.57-000407-7 אגודה מס' בע"מ,

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות 48 לפקודות לפי סעיף בתוקף סמכותי  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,21.1.1999 ביום ניתן הפירוק צו  
.1941 עמ' התשנ"ט, ,4732

ביה"ס והעובדים של המורים של התגמולים בעניין: קופת (2)
.57-000805-2 מס' אגודה בחיפה, הריאלי העברי

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,4.2.2004 ביום ניתן הפירוק צו  
.2266 עמ' התשס"ד, ,5280



4967 14.7.2009 התשס"ט, בתמוז כ"ב ,5977 הפרסומים ילקוט

חקלאית שיתופית אגודה  - אשקלון בארות  בעניין: (3)
.57-001684-0 לאספקת מים בע"מ, מס' אגודה

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,2.2.1998 ביום ניתן הפירוק צו  
.2654 עמ' התשנ"ח, ,4623

בע"מ, קישון שיתופית חקלאית אגודה - אח"ק בעניין: (4) 
.57-002605-4 אגודה מס'

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודות לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,13.8.2003 ביום ניתן הפירוק צו  
.3997 עמ' התשנ"ג, ,5220

שיתופית אגודה לביטוח הדדית קרן - המונית בעניין: (5)
.57-002987-6 אגודה מס' בע"מ,

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודות לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,26.12.2004 ביום ניתן הפירוק צו  
.1257 עמ' התשס"ה, ,5362

להת' חק' שיתופית  אגודה  דייגים כפר  - דוגית בעניין:  (6)
.57-003003-1 אגודה מס' בע"מ, קהילתית

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודות לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,15.8.2005 ביום ניתן הפירוק צו  
.3895 עמ' התשס"ה, ,5428

בע"מ, שיתופית חקלאית אגודה איתן אבני רפת בעניין: (7)
.57-003084-1 אגודה מס'

מפרק. החלפת ובעניין:

השיתופיות  האגודות סעיף 48 לפקודות לפי סמכותי בתוקף  
השיתופיות  האגודות 7 לתקנות תקנה להוראות ובהתאם
המפרקת מינוי את בזה מבטל אני התשמ"ד-1984, (פירוק),
לאיגוד האגף התמ"ת, ממשרד קופנהגן, יהודית רו"ח
וממנה ,93465 ירושלים ,35 חיים מקור רח' שיתופי,
רח' שיתופי, לאיגוד מהאגף אלבז, דוד עו"ד את במקומה

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

הפרסומים בילקוט ופורסם ,22.10.2003 ביום ניתן הפירוק צו  
.233 עמ' התשס"ד, ,5234

(28 ביוני 2009) בתמוז התשס"ט ו'
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה רישום ביטול
אנואר  האגודה לפירוק צו ניתן  24.5.2004 וביום הואיל
אגודה מס' בע"מ, צרכנית שיתופית אגודה -  רמדאן
,5308 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003577-4
ביום הושלם הנ"ל והפירוק  והואיל ,3261 עמ' התשס"ד,
מספר נמחק האגודה רישום כי הודעה, בזה ניתנת ,22.6.2009
מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות האגודות

מאוגד. כגוף

(22 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון ל'
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

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

בע"מ הכרך שבילי

(51-039253-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,22.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
דורון עו"ד עמיהוד את ולמנות מרצון את החברה לפרק  החלטה
החברה. למפרקי ,62006 אביב תל ,66 שטריקר מרח' לנדאו, ציון ובן

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק      עו"ד, דורון, עמיהוד

בע"מ 166 בגוש 6746 חלקה

(51-039921-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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מדרך ערן באלינט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק
החברה. למפרק אביב, תל ,23 בגין מנחם

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, באלינט, ערן

בע"מ תיקונים שרותי קט

(51-104093-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הלוי, יוגב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,077-5171037 טל' לציון, ראשון ,12 הכלנית

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק הלוי, יוגב

ליאב תקשורת בע"מ

(51-147395-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ליאב, יוסף עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,43 החלוץ

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ליאב, יוסף

בע"מ ושליחויות טינג טלמרקט

(51-185278-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

משד' אובוז, רון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק אביב, תל ,8 המלך שאול

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אובוז, רון

ש.ש. ניהול מתכות בע"מ

(51-384669-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,52886678 רשף, ת"ז ניצה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת סבא, כפר ,65 רוטשילד מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת ניצה רשף,

בע"מ (2003) פלוריד מוסך

(51-341628-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
לוגסי, יניב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק ,04-8410420 טל' חיפה, פוסט, צ'ק ,25 ההסתדרות משד'

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, לוגסי, יניב

בע"מ נכסים ניהול פדן

(51-349938-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,28.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
12ב', מרח' תורמוס פדן, יהונתן את ולמנות מרצון את החברה  לפרק

החברה. למפרק ,42206 נתניה פולג, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פדן, יהונתן

בע"מ ניהול שרותי י.א.י.כ.

(51-283149-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,034098533 כדורי, ת"ז ישי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,73 ויצמן מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק כדורי, ישי

בע"מ פדסטל קומפני ישראל

(51-133994-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גרודה, מיכאל עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,97298 ירושלים רמות, ,3 ישראל פורת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גרודה, מיכאל

בע"מ שילוט אביזרי שיווק - סאן

(51-128680-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החלטה התקבלה ,5.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,034098533 כדורי, ת"ז ישי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,73 ויצמן מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק כדורי, ישי

צנרת בע"מ עבודות ששון דוד

(51-309663-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6 מרח' נורדאו יעקב, עזרא ולמנות את מרצון את החברה  לפרק

החברה. למפרק ציונה, נס

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק יעקב, עזרא

בע"מ אריני

(51-131307-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גרודה, מיכאל עו"ד ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,97298 ירושלים רמות, ,3 ישראל פורת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גרודה, מיכאל

בע"מ (16) אמירים קורקס

(51-109516-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,10.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קרמר, (איזי) איסק  עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק
למפרק ,46447 הרצליה אמירים, נווה ,1/16 התנאים מרח'

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, קרמר, איזי

בע"מ הפקות שומשום

(51-324584-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,05978319 רועה, ת"ז יואב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מודיעין, ,16/4 ירמיהו מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רועה, יואב

בע"מ 25 פרידמן הרב רח' אחוזת

(51-038025-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,24.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
שריייבר, מרח' רות את ולמנות מרצון החברה את  החלטה לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,25 פרידמן הרב

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת שרייבר, רות

בע"מ גלעד וי אנד גי'

(51-382753-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

החלטה התקבלה ,28.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גלעד, מ' גד ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,7 פלוגות

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גלעד, גד ד"ר

והדרכה בע"מ ספורט אלון מרכז

(51-339710-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,18.1.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
מרח' ,011446143 ת"ז אדמונד, יוזף את ולמנות מרצון החברה את

למפרק החברה. קרית אתא, ,14 הרצוג

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אדמונד, יוזף

בע"מ אפיקון

(51-409947-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,23 קניה גולי מרח' אפיק, ולמנות את איתן מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק אפיק, איתן

דרור גולדמן בע"מ

(51-220369-6 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,1.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
דרור גולדמן, מרח' את ולמנות מרצון את החברה  החלטה לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,51 החי"ל
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק גולדמן, דרור

בע"מ סחר רומי-טקס

(51-344882-9 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,1.7.2009 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה 
,46 הלוי יהודה מרח' שפירא, דוד את ולמנות מרצון החברה את

רעננה, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק שפירא, דוד

בע"מ והשקעות אחזקה בנייה, ליזמות, חברה ר.צ.י.

(51-386810-9 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גולסטני, עובדיה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. יהודה, אור נווה סביון, ,4/19 צאלון מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גולסטני, עובדיה

אופל השקעות נדל"ן מ.ג.נ. בע"מ

(51-417151-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עמק דמרי, איתן רו"ח את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מודיעין, ,9 זבולון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, דמרי, איתן

בע"מ ירושלים ופיתוח בינוי גבעון

(51-063263-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לוי, שמרית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,91020 ירושלים ,2020 ת"ד ,19 שמאי

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, לוי, שמרית

בע"מ (1993) יולרו

(51-178674-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ורדי, אייל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,22 קומה ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ורדי, אייל

א.ח. גאות בע"מ
(51-357205-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,1.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
הרצליה, ,10/28 אופק אוריאל מרח' ,73921132 ת"ז פרימר, חנה

למפרקת החברה.

מפרקת פרימר, חנה

טרגט לבנת בע"מ
(51-198445-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החברים שכל לאחר ,29.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
פנחס את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק חיפה, ,25 נעמי מרח' ,48583314 ת"ז לבנת,

מפרק לבנת, פנחס

בע"מ יהלומים איזבוצקי ליאור
(51-318759-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,2.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
את ליאור ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק חמד, שדה ממושב ,057247207 ת"ז איזבוצקי,

מפרק איזבוצקי, ליאור

נכסים בע"מ פרייז אורי ואמנון
(51-224314-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,2.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
החברה. למפרק אזור, ,14 מרח' הבנים ,8878860 אורי פרייז, ת"ז

מפרק פרייז, אורי

בע"מ לטש מוצרי
(51-061449-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,2.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
החברה. למפרק אזור, ,14 מרח' הבנים ,8878860 אורי פרייז, ת"ז

מפרק פרייז, אורי

בע"מ לנאמנות חברה לרר, - פדהצור ארנה
(51-230021-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

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

שכל לאחר ,5.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
כפר ,13 מדרך הגנים ,003635919 פדהצור-לרר, ת"ז עו"ד ארנה

החברה. למפרקת שמריהו,

מפרקת עו"ד, פדהצור-לרר, ארנה

קרן הון בע"מ - אורמופ
(51-167775-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,30.6.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,1200567 ת"ז ברוניצקי, יהודית  את  ולמנות  מרצון  החברה את

החברה. למפרקת יבנה, ,5 ברוש מרח'

מפרקת ברוניצקי, יהודית

בע"מ (1992) ואחזקות ניהול - אורמופ
(51-167476-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,1200567 ברוניצקי, ת"ז יהודית ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת יבנה, ,5 ברוש מרח'

מפרקת ברוניצקי, יהודית

בע"מ לוי ורפאל צבי
(51-237667-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.6.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,55662662 ת"ז לוי,  צבי את  ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק לוי, צבי

בע"מ מיחזור תעשיות טיירטק
(51-307406-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.7.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ורשבסקי,  דימיטרי  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 
למפרק החברה, ראשון לציון, ,13 הרגלים חיל מרח' ,305841926
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חובותיה את לפרוע החברה יכולת על שהוצהר לאחר וזאת
חודשים. עשר שנים בתוך

מפרק ורשבסקי, דימיטרי

בע"מ יהלומים קלסיק
(51-340335-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,15.30 בשעה ,30.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,23 תובל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אהרון דואק,

דיסקונט בע"מ מרכנתיל פקידי של קופת התגמולים
(52-002919-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,15.15 בשעה ,6.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
אלנבי רח' אביב, ראשי תל סניף דיסקונט בע"מ, מרכנתיל בנק
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,103
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רישפן, אבי

בע"מ באינטרנט ופרסום יזמות ישראנט
(51-353480-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של המפרק, במשרדו ,15.00 בשעה ,15.9.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,48 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, בן חור עובדיה, ששון

בע"מ (1985) אביב תל פרץ שרות
(51-109642-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

רח' המפרקת, במשרדי ,10.00 בשעה ,15.9.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,58 גבירול אבן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, רינון, חיה

בע"מ אנדריי 2 אנדריי
(51-302294-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,17.00 בשעה ,24.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם רמלה, ,2 צה"ל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אנדריי, זבלין

בע"מ ט.א.ר קבוצת
(51-327103-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
כפר ,17 ברח' כלנית ,18.00 בשעה ,1.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם סבא,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק אורטל, רונן

בע"מ גרופ) טלנולדג' (לשעבר טי.קי.או
(51-246862-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, משרד ,21.00 בשעה ,15.9.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
דוח הגשת לשם האלה, עמק ישעיהו, גבעת בע"מ, מנג'מנט ואר
הליך האחסון התנהל הפירוק, המראה כיצד של המפרק, סופי

החברה. וניירות של פנקסים מכן השמדת ולאחר

מתבקש המתואר, מההליך נפגע  עצמו את הרואה כל
,02-9955777 פקס' ,02-9955666 טל' הח"מ, של למשרדו לפנות
 15 יום  עד קרי האסיפה, מועד לפני ימים מ–10  יאוחר  לא 

.2009 באוגוסט

מפרק רו"ח, כפיר, יואב
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א.ב.-א.ג. זמיר בע"מ
(51-323684-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

[נוסח  החברות לסעיף338 לפקודת בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
פורת אהוד  במשרד המפרק, אצל  ,10.00 בשעה ,1.9.2009 ביום
,17 קומה עגול, מגדל ,1 עזריאלי מרכז ונוטריון, עו"ד משרד ושות',
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,67021 אביב תל
כיצד להחליט  וכדי  החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל 

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, לוי, ששי

סנסל (ישראל) בע"מ
(51-076017-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גלגלי רח' המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,10.9.2009 תתכנס ביום
הרצליה ,4 קומה ראשונה,  כניסה דרויאנוב, בית  ,11 הפלדה
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת פיתוח, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, פ'ין, משה

בע"מ (ישראל) ובניו סייבל ג.
(51-076018-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גלגלי רח' המפרק, במשרדי ,11.45 בשעה ,10.9.2009 תתכנס ביום
פיתוח, הרצליה ,4 ראשונה, קומה כניסה בית דרויאנוב, ,11 הפלדה
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
בפנקסים לנהוג  כיצד  וכדי להחליט בנכסי החברה, נעשה  ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, פ'ין, משה

קוגניטולס
(51-370055-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,9.00 בשעה ,20.9.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
טל' ירושלים, ,42 אגריפס רח' ושות', יוגב הרצברג, ריכטר,  י'
של סופי דוח הגשת לשם ,02-6247144 פקס' ,02-6247141
בנכסי נעשה  ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, 

של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,
החברה.

מפרק עו"ד, ריכטר, יוסף

סיקוריטי בע"מ קינג אדוארד
(51-404270-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הצנחנים חטיבת ברח' ,12.00 בשעה ,1.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם מודיעין, ,29/6
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, פרלמן, בוריס

בע"מ כסף שקיות
(51-293898-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,9.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,1 ברש אשר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קפלן, בנימין

בע"מ (1993) מתנות ר.א.פ.
(51-179076-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,9.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,91 שלווה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת שגן, נורית

בע"מ 2004 ב.ד. מבנים תכן
(51-347886-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,47 עכו דרך המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,9.9.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם מוצקין, קרית
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בלנק, דוד
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בע"מ וובאינשור
(51-300441-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שד' המפרק, במשרדי ,17.00 בשעה ,3.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נהריה, ,20 הגעתון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, גורן, ניר

בע"מ עסקי ליזום חברה ד.נ.נ.ג.
(51-221680-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שד' המפרק, במשרדי ,15.00 בשעה ,3.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נהריה, ,20 הגעתון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, גורן, ניר

גמאל חסון ד"ר
(51-336562-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בשכונת המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,30.9.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם שפרעם, הדרוזים,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק חסון, ג'מאל ד"ר

בע"מ גולן אשר
(51-236684-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גלמן, פרימר, במשרד ,10.00 בשעה ,13.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
ירושלים, לשם מלחה, הטכנולוגי, הגן דין, עורכי שילה ושות',
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, וילנאי, ענת

בע"מ 6493 גוש נזר
(51-027451-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,10.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של  סופי דוח הגשת לשם ים,  בת ,5 ההסתדרות
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת פבזנר, רות

בע"מ שרל דוראל אדריכל
(51-153175-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,24 ויתקין ברח' ,10.00 בשעה ,17.9.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק דוראל, שרל

בע"מ השקעות עמניר
(51-139239-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לוין שמריהו ברח' ,10.00 בשעה ,1.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם אביב, תל ,13
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עמיה בן צבי,

בע"מ מסעדות קפקא ארנון
(51-289934-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם ,31 ציון בן ברח' ,14.00 בשעה ,15.9.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק שבתאי, ארנון
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בע"מ (2006) א.פ. טוב יום
(51-378904-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,15.00 בשעה ,16.8.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,65 הרצל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, בנרי ניק,

בע"מ אבסיסט
(51-315337-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,14.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 עזריאלי מרכז החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק וינרב, אבי

בע"מ אימות טכנולוגיות סלניום
(51-378635-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,14.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,154 בגין מנחם רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פלדמן, עופר

בע"מ השכן דשא
(51-199317-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,14.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, לשם הגשת דוח סופי של חמד, ,82 הזית רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אלון, אריה

בע"מ דיל דיוטי
(51-379656-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פרפיום כל במשרדי ,9.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם רעננה, ,25 החרושת בע"מ, רח' ישראל
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, יצחק זקס,

בע"מ אינסוטק
(51-313763-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק הלפרין, עמוס

עוזר יורם ד"ר
(51-326395-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
ומה נעשה בנכסי החברה, הפירוק המפרקת, המראה כיצד התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עוזר, מיכל

בע"מ אחזקות סקורינסקי
(51-088137-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק סקורינסקי, יעקב
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בע"מ (1983) רפואי ציוד פולק ה.ג.
(51-096089-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק מיכאל פורת,

בע"מ תזונה שרות נוטרות
(51-046757-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,7.9.2009 ביום תתכנס 
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,7 האומנים רח' בע"מ,  יועצים
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת רנד, יהודית

בע"מ הירדן חקלאיים משמר גידולים
(51-113797-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מושב במזכירות ,17.00 בשעה ,18.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המפרקת, המראה של סופי דוח הגשת הירדן, לשם משמר
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת בארי, מלכה

בע"מ שטראוכלר צבי
(51-284716-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המגדל ,1 עזריאלי במרכז ,15.30 בשעה ,24.9.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,21 קומה העגול,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

נריה שטראוכלר בע"מ
(51-284722-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המגדל ,1 עזריאלי במרכז ,15.00 בשעה ,24.9.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,21 קומה העגול,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

בע"מ שטראוכלר אבינועם
(51-284718-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המגדל ,1 עזריאלי במרכז ,16.00 בשעה ,24.9.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,21 קומה העגול,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

בע"מ וורנטי אמריקן פירסט
(51-379352-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד משרד  אצל  ,12.00 בשעה ,17.9.2009 ביום תתכנס הנ"ל
לשם גן, רמת ,2 תאומים, מגדל ,35 ז'בוטינסקי רח' סגל-כהן,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, סגל, גדעון

לבנין בע"מ טור חברה - שם
(51-119806-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

הודעה בדבר הפסקת הליך פירוק

החברה של מיוחדת  באסיפה  כי הודעה,  בזה  נמסרת
המניות, בעלי של חוקי מניין בנוכחות ,19.6.2009 ביום שהתכנסה
החברה של הפירוק תהליך את (להפסיק) להעמיד אחד פה הוחלט

פעילה. חברה של לסטטוס החברה את ולהחזיר

טורקניץ פניה  
המניות האסיפה ובעלת יו"ר
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(ישראל) תוכנה קרן כרמל
(55-020376-4 (ש"מ

בשותפות העברת זכויות על הודעה

השותפויות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
כדלקמן: התשל"ה-1975, חדש], [נוסח

,7 מרח' ריינס ,050709443 ת"ז וינברג, מנחם המוגבל השותף .1
ל–ה.מ.ל.ק.  בשותפות חלקו 1.10.2005 את ביום העביר ברק, בני
קרמינצקי מרח' ,51-111743-4 ח"פ בע"מ, כלכלי ייעוץ שירותי
של סך הוא  המועבר ההשקעה סכום  ;67899 אביב תל ,1

שקלים חדשים. 4,263,913

ח"פ בע"מ, (1995) נכסים  כדנית המוגבלת השותפה  .2 
ביום העבירה אביב, תל ,1 קרמניצקי מרח' ,51-218627-1
ח"פ  בע"מ, אחזקות למקבי בשותפות חלקה 1.1.2007 את
ההשקעה סכום אפעל; רמת ,4 מרח' אתרוג ,51-327476-1

שקלים חדשים. 4,006,600 של המועבר הוא סך

,51-327476-1 ח"פ בע"מ, אחזקות מקבי המוגבלת השותפת .3
חלקה  1.10.2008 את העבירה ביום רמת אפעל, ,4 אתרוג מרח'
רמת ,4 אתרוג מרח'  ,08515629 ת"ז מקבי, לאלי בשותפות

4,006,600 שקלים  של סך סכום ההשקעה המועבר הוא אפעל;
חדשים.

ח"צ בע"מ, (ישראל) אל-רוב המוגבלת השותפה .4 
העבירה אביב, תל ,46 רוטשילד משד' ,52-003459-6
(1993) ל–לגא אחזקות חלקה בשותפות את 1.7.2006 ביום
אביב; תל ,46 רוטשילד משד' ,51-190036-7 ח"פ בע"מ,

שקלים   7,795,350 של סך הוא המועבר ההשקעה סכום
חדשים.

ח"פ בע"מ, טכנולוגיות קונרס המוגבלת השותפה .5 
ביום העבירה אביב, תל ,21 הארבעה מרח' ,51-085039-9

כדלקמן: בשותפות, זכויותיה את 6.10.2008

פרטנרס  ונצ'ר לוינטג' הועברו בשותפות 71.6% מזכויותיה .1
,16 אבן אבא משד' ,53-022816-2 ש"מ  (קיימן),  III
של סך הוא המועבר ההשקעה סכום פיתוח. הרצליה;

שקלים חדשים. 2,987,152

פרטנרס  ונצ'ר לוינטג' הועברו בשותפות 28.4% מזכויותיה .2
,16 אבן אבא משד' ,55-022650-0 ש"מ  (ישראל),  III
של סך הוא  המועבר ההשקעה סכום פיתוח; הרצליה 

שקלים חדשים. 1,184,848

עו"ד מרגלית, נועה  
השותפות כוח באת

(משקיעים) תוכנה קרן כרמל
(55-020673-4 (ש"מ

בשותפות העברת זכויות על הודעה

השותפויות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
כדלקמן: התשל"ה-1975, חדש], [נוסח

,51-291289-0 ח"פ בע"מ, ניהול קוטנר אשר המוגבל השותף .1
 31.12.2004 ביום העביר ,46362 הרצליה ,22 בנימין בני מרח'
הרצל מרח' ,50252238 ת"ז קוטנר, לאשר בשותפות חלקו את
סך הוא המועבר ההשקעה סכום אביב; תל ,229/10 רוזנבלום

שקלים חדשים. 1,503,538 של

,51-296353-9 ח"פ בע"מ, נכסי ע. לבנשטיין המוגבל השותף .2
ביום העביר חיפה, ,9810 ת"ד כרמל, טירת ,2 היוזמה מרח'
ת"ז 005779517, לבנשטיין, לעמוס בשותפות חלקו 1.1.2005 את
של סך הוא המועבר ההשקעה סכום חיפה; ,2 היוזמה מרח'

שקלים חדשים. 1,503,538

,7 מרח' ריינס ,050709443 ת"ז וינברג, מנחם המוגבל השותף .3
ל–ה.מ.ל.ק.  בשותפות חלקו 1.10.2005 את ביום העביר ברק, בני
קרמניצקי מרח' ,51-111743-4 ח"פ בע"מ, כלכלי ייעוץ שירותי
של סך הוא  המועבר ההשקעה סכום  ;67899 אביב תל ,1

שקלים חדשים. 819,987

מרח' ,010142693 ת"ז פרשקר, דליה המוגבלת  השותפה .4
חלקה  את  1.10.2006 ביום העבירה הרצליה, ,62 תכלת גלי
מרח' ,51-268756-7 ח"פ בע"מ, השקעות ל–ג.ר.י.פ. בשותפות
סך הוא המועבר ההשקעה סכום אביב; תל ,1 בורלא יהודה

שקלים חדשים. 6,009,900 של

עו"ד מרגלית, נועה  
השותפות כוח באת

יצחק משואות אפרוחי א.מ.י.
(55-001521-8 (ש"מ

בשותפות שינויים על הודעה

השותפויות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
כדלקמן: התשל"ה-1975, חדש], [נוסח

מס' בע"מ, להתיישבות שיתופי מושב יצחק  משואות
שיתופית אגודה חקלאי  ופיתוח  יוזמה ,57-000497-8 אגודה
יוזמות ואיצקוזמה ,57-003209-4 אגודה מס'  בע"מ, חקלאית 
אפרוחי כל זכויותיהם בא.מ.י את יעבירו ,51-220231-8 ח"פ בע"מ,
לאמ"י  השותפות),  - (להלן   55-001521-8 ש"מ יצחק, משואות
57-004877-7 (להלן  אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה
שיתופית אגודה יצחק משואות והחזקות ולניהול אמ"י) אגודת -
כך  החזקות), אגודת - (להלן  57-004874-4 מס' בע"מ, חקלאית
ב–99%  ותחזיק בשותפות, הכללי השותף תהיה אמ"י שאגודת
השותף המוגבל בשותפות, תהיה מהשותפות, ואגודת ההחזקות

בה. מהזכויות ב–1% ותחזיק

עו"ד זוסמן, ענבל  
השותפות כוח באת

מוגבלת  שותפות הקבוצה,  בית
(55-022446-3 (ש"מ

בשותפות שינויים על הודעה

השותפויות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
קיום צוואה אשר כי בהתאם לצו התשל"ה-1975, חדש], [נוסח
והמרכז, אביב תל במחוז  ירושה לענייני הרשם  ידי על ניתן
,065566911 ת"ז דוברת, עיזבונו של אהרן בעניין ,1.4.2009 ביום
אהרן של אחזקותיו כל את יורש ,056021165 שלמה דוברת, ת"ז

הקבוצה. בבית דוברת
מנהל זאבי, אבי




