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מנוחה ת עבודה ו ר לפי חוק שעו  אישו

ת ו י ממלא מקום לנציג שר התשתי ו נ  הודעה על מי

ת ו יה של תשתי י בנ ועדה לתכנון ו ת בו ו מי  הלאו

ות מי  לאו

ת בקרן לשיקום ו מי ת הלאו ו י נציג משרד התשתי ו נ  מי

ת  מחצבו

תוח פי י ממלא מקום לנציגת שרת החקלאות ו ו נ  מי

ז יה - מחו י ת לתכנון ולבנ י ז ועדה המחו  הכפר בו

 חיפה

י עסקים שו ר לפי חוק רי שו  הסמכת נותן אי

ן הפלילי  הסמכה לפי חוק סדר הדי

י חברה במועצת רשות נחל באר שבע ו נ  מי

ענים ן המשמעתי של הטו י לבית הדי ו נ  הודעה על מי

ים  הרבני

ה זמנית של חברים ה והשעי ת בדבר השעי דעו  הו

ן  מלשכת עורכי הדי

ין פרק הי לחוק איסור נה לעני  הודעה על הסמכת ממו

 הלבנת הון, התש״ס-2000

ורים נגועים במחלת הניוקסל לפי ות על אז  הכרז

ם י  פקודת מחלות בעלי חי

ה י י הבנ ן ו ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ר בו ת מאת הצי דעו  הו

 הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה 470

י מקום של שר 470 לו  הודעה על מי

471 

472 

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

ים) 470 י נו נה (מי רות המדי  מכרז לפי חוק שי

י מנהלת כללית לפי החוק ו נ דעה על מי דעה הו  הו

ר 470  האמו

ר 470 דו י מנהל כללי לרשות השי ו נ  הודעה על מי

ת לשמירת י חברים במליאת הרשו ו נ ת על מי דעו  הו

ם 470 י מי  הטבע והגנים הלאו

ועד הפועל של מכון י חבר לו ו נ  הודעה על מי

י שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ו נ  מי

 ודרכי טיפול)

ת י קצין תגמולים לפי חוק משפחו ו נ  הודעה על מי

ילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)  חי

ני תגמולים י קצי ו נ י וביטול מי ו נ ת על מי דעו  הו

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

יה לפי פקודת יה ופקיד גבי נה על הגבי י ממו ו נ  מי

 המסים (גבייה)

אות עצת הברי  הודעה בדבר הרכב מו

י צו ות לפי חוק לפי אי ועדות רפו י חברים לו ו נ  מי

 נפגעי גזזת
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 הודעה על מינוי מנהלת כללית

ו 959 ״ט- נה (מינויים), התשי רות המדי  לפי חוק שי

נה ם בזה, כי בהתאם לסעיף ו2 לחוק שירות המדי עי די  מו

נתה הממשלה את ו (להלן - החוק), מי ו 959 ״ט-  (מינויים), התשי

ך ו נ  דלית שטאובר לתפקיד המנהלת הכללית של משרד החי

. 2 י ן שושנ  במקום שמשו

ון התשע״ב (ו3 באוקטובר ם גי בחשו ו י מי ו נ  תוקף המי

 וו20).

ו20)  כ׳ באלול התשע״א (9ו בספטמבר ו

 (חמ 56—3)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ט, עמי 3683.

 הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות השידור

ו 965  לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה-

ר, ת השידו ם בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק הרשו עי די  מו

נתן בן מנחם לתפקיד הו נתה הממשלה את י , מי ו ו 965  התשכ״ה-

, אשר ר במקום מרדכי שקלאר2 דו  המנהל הכללי של רשות השי

ולי וו20). ז התשע״א (8 בי ום וי בתמו  סיים את תפקידו בי

ו20)  כי באלול התשע״א (9ו בספטמבר ו

 (חמ 404—3)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 06ו.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 3852.

 הודעה על מינוי חברה במליאת הרשות לשמירת

 הטבע והגנים הלאומיים

ם ואתרי י מי רות טבע, אתרים לאו ים, שמו  לפי חוק גנים לאומי

ו 998 ״ח-  הנצחה, התשנ

ם בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3ו(א) לחוק עי די  מו

ם ואתרי הנצחה, י מי ת טבע, אתרים לאו רו ים, שמו מי  גנים לאו

נתה הממשלה, בהמלצת השר להגנת , מי ו ו 998 ״ח-  התשנ

ת  הסביבה, את מיכל יוסף, ת״ז 056570286, לחברת מליאת הרשו

ם, כנציגת משרד הפנים, י מי  לשמירת הטבע והגנים הלאו

.  במקום משה בן־גרשון2

ו20)  ט״ו באלול התשע״א (4ו בספטמבר ו

 (חמ 474—3)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשנ״ח, עמי 202.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 006ו.

 הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת

 הטבע והגנים הלאומיים

ם ואתרי י מי רות טבע, אתרים לאו ים, שמו  לפי חוק גנים לאומי

ו 998 ״ח-  הנצחה, התשנ

ם בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3ו(א) לחוק עי די  מו

ם ואתרי הנצחה, י מי ת טבע, אתרים לאו רו ים, שמו מי  גנים לאו

 הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

200 ו א-  לפי חוק הממשלה, התשס״

ם בזה, כי בהתאם לסעיף 6ו(ג) לחוק-יסוד: עי די  מו

, קבעה הממשלה כי המשנה לראש הממשלה, 1  הממשלה

ו של ראש הממשלה לפי די  השר משה יעלון, ימלא את תפקי

ם כ״ב באלול ו  סעיף 6ו(א) לחוק היסוד, בעת העדרו מהארץ, מי

ם כ״ז באלול התשע״א (26 ו ו20) עד י  התשע״א (ו2 בספטמבר ו

 בספטמבר וו20).

, 2 200 ו  בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-

 נמסרה הודעה לכנסת.

ו20)  כ״ו באלול התשע״א (25 בספטמבר ו

 (חמ ו3-328)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשס״א, עמי 58ו.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 68ו.

 הודעה על מילוי מקום של שר

200 ו א-  לפי חוק הממשלה, התשס״

ם בזה, בהתאם לסעיף 0ו(ב)(6) לחוק הממשלה, עי די  מו

, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) ו 200 ו  התשס״א-

ילנאי ימלא את מקום שר , שהשר מתן ו 2  לחוק-יסוד: הממשלה

ם י״ט באלול התשע״א (8ו ו ן בעת העדרו מן הארץ, מי  הביטחו

ם כ״ו באלול התשע״א (25 בספטמבר ו ו20) עד י  בספטמבר ו

 וו20).

,200 ו  בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-

 נמסרה הודעה לכנסת.

ו20)  י״ג באלול התשע״א (2ו בספטמבר ו

 (חמ ו3-328)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשס״א, עמי 68ו.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 58ו.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

ו 959 ״ט- יים), התשי נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי ם בזה, כי בהתאם לסעיף ו2 לחוק שי עי די  מו

ו (להלן - החוק), ועל פי הצעתה של ו 959 ״ט-  (מינויים), התשי

 ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז

נה על החלטות  פומבי לפי סעיף 9ו לחוק, את משרת הממו

, 2 ו 9 9 ו א- ״ ים, התשנ ות לפי חוק הרופאים הווטרינרי  שיפוטי

בוצע בהתאם לנוהל ן ובחירה שי ו ים הליך מי  בתנאי שיתקי

נה לבין משרד החקלאות רות המדי אם בין נציבות שי תו  שי

 ופיתוח הכפר.

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

 (חמ 3-274)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 ס״ח התשנ״א, עמי 76.

ון התשע״ב, 10.11.2011  470 ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



תי את אורלי שטקן, ת״ז 29958ו025, לקצין י נ  (להלן - החוק), מי

 תגמולים לעניין החוק האמור.

ת והנצחה, דרך יעקב דורי, ת״ד 976,  המען: אגף משפחו

ו 08ו55. נ  קרית או

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

( 3 -32  (חמ ו

 אהוד ברק

ן  שר הביטחו

 הודעה על מינוי קצין תגמולים

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו [נוסח משולב]

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים

תי את שרית י נ , מי ו [נוסח משולב]ו 959 ״ט-  ושיקום), התשי

 קדרון, ת״ז 023063498, לקצין תגמולים לעניין החוק האמור.

ז דן, דרך יעקב דורי, ת״ד 928,  המען: אגף שיקום נכים, מחו

. נו  קרית או

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

 (חמ 3-42)

 אהוד ברק

ן  שר הביטחו

. ו ו  ו ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ט, עמי 8

 הודעה על ביטול מינוי קצין תגמולים

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו [נוסח משולב]

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים

ה י ו נ , אני מבטל את מי ו [נוסח משולב]ו 959 ״ט-  ושיקום), התשי

 של אתי מישאלוב, ת״ז 057754269, לקצין תגמולים לעניין החוק

 האמור.

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

 (חמ 3-42)

 אהוד ברק

ן  שר הביטחו

. ו ו  ו ס״ח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ט, עמי 8

 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

 לפי פקודת המסים (גבייה)

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גבייה)ו

ו בע״מ נ ו ב מי א ו ם והבי ד המי  ממנה את המנהל הכללי של תאגי

ה ולפקיד גבייה, לעניין י  (להלן - החברה), לממונה על הגבי

א- ם וביוב, התשס״ די מי  גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגי

ם לחברה בעבור עי  ו2200 (להלן - החוק), של תשלומים המגי

אה לפי סעיף 53 צי ת שהו ו א צ ו א מספקת או ה ם שהי תי רו  השי

 לחוק.

ו20)  כ״ח באלול התשע״א (27 בספטמבר ו

( 3 - ו  (חמ 8

 יובל שטייניץ

צר  שר האו

 ו חוקי א״י, כרך בי, עמי 374ו; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 545.

ו (להלן - החוק), ולפי המלצת השר להגנת ו 9 98 ח- ״  התשנ

, ת״ז  הסביבה, החליטה הממשלה למנות את נאור ירושלמי

ת לשמירה הטבע והגנים  057293946, לחבר מליאת הרשו

נם בשמירת י י ם שענ י רי בו פים הצי ם, נציג של הגו י מי  הלאו

ימה את ת הסביבה, במקום אלונה שפר (קארו)2 שסי כו  אי

נתה בשנת 2008.  כהו

 בהתאם לסעיף 3ו(ג) לחוק, תקופת כהונתו תהיה ארבע שנים.

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

 (חמ 3-474)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשנ״ח, עמי 202.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 722.

 הודעה על מינוי חבר לוועד הפועל של מכון התקנים

ו 953 - ג ״  לפי חוק התקנים, התשי

- ג ״ י ש ת ם בזה, כי לפי סעיף 4(ב)(3) לחוק התקנים, ה עי די  מו

, מינתה הממשלה את - ו  953ו

 ורדה אדוארדס, ת״ז 026680ו05;

 רחל הירשלר, ת״ז 055038988;

 שמואל מרדכי, ת״ז 076842442,

. ועד הפועל של מכון התקנים הישראלי  לנציגי הממשלה בו

י לשלוש שנים ובלבד שהם ישמשו עובדי מדינה. נו  תוקף המי

ו20)  וי בתשרי התשע״ב (4 באוקטובר ו

( 3 - ו  (חמ 743

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 ו ס״ח התשי״ג, עמי 30.

 מינוי שופטי נוער

ו 9 7 ו - א ״ ל ש ת  לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

, ובהסכמת שר המשפטים, אני ו ו 9 7 ו - א ״ ל ש ת  ודרכי טיפול), ה

 מטילה על השופטים:

רי גולדקורן, ת״ז 9924ו0539;  או

ילת הוך-טל, ת״ז 029455888;  אי

 דניאל בן-טולילה, ת״ז 029522976,

נתם בערכאת בית  לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהו

 משפט שלום.

ו20)  י״ב בתשרי התשע״ב (0ו באוקטובר ו

 דורית ביניש

ן ו  נשיאת בית המשפט העלי

 ו ס״ח התשל״א, עמי 34ו.

 הודעה על מינוי קצין תגמולים

לים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), י  לפי חוק משפחות חי

ו 950 - י  התש״

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות די  אני מו
ו ו 9 5 0 - י ״ ש ת ילים שנספ ו במ ע ר כה (תגמולים ושיקום), ה  חי

, עמי 62ו. י  ו ס״ח התש״
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ן עובד י ורם רונדשטי ד י ד בתוקפו כל עו עמו י י ו נ  המי

ות. מי ת הלאו ו  במשרד התשתי

ו20)  וי באלול התשע״א (5 בספטמבר ו

 (חמ 3-567)

 עוזי לנדאו

ות מי ת הלאו ו  שר התשתי

 מינוי נציג משרד התשתיות הלאומיות בקרן

 לשיקום מחצבות

ו 978  לפי תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), התשל״ח-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(ו) לתקנות המכרות (קרן

ו של י ו נ , אני מחדש את מי ו ו  לשיקום מחצבות), התשל״ח-978

ת בקרן לשיקום ו מי ת הלאו ו  ד״ר יעקב מימרן לנציג משרד התשתי

ם חי בשבט התשע״ב (ו בפברואר 2ו20). ו  מחצבות, עד י

ו20)  יי באב התשע״א (0ו באוגוסט ו

 (חמ 3-567)

 עוזי לנדאו

ות מי ת הלאו ו  חחחחחחחחחח שר התשתי

 ו ק״ת התשל״ח, עמי 626ו; התשנ״ט, עמי 79ו.

 מינוי ממלא מקום לנציגת שרת החקלאות ופיתוח

 הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז חיפה

ו 965 יה, התשכ״ה- ן והבני ו  לפי חוק התכנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6) וסעיף 48א(א) לחוק

, אני ממנה את נתי גלבוע, ו ו 9 65 ה- יה, התשכ״ י ן והבנ  התכנו

 ת״ז 54968706, לממלא מקום נציגת שרת החקלאות ופיתוח

. 2 ז חיפה יה מחו ת לתכנון ולבני י ז ועדה המחו  הכפר בו

ד המתמנה משמש בתפקידו כעובד י בתוקף כל עו ו נ  המי

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ו20)  חי בתשרי התשע״ב (6 באוקטובר ו

 אורית נוקד

 חחחחחחחחחח שרת החקלאות ופיתוח הכפר

; ו ו  ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 68ו; התשס״ג, עמי 8

 התשס״ד, עמי 546.

 2 י״פ התשס״ו, עמי ו5.

 הסמכת נותן אישור

ו 968 י עסקים, התשכ״ח- שו  לפי חוק רי

י עסקים,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק רישו

ו (להלן - החוק), אני מסמיכה את ד״ר מוחמד ו 9 68 ח-  התשכ״

ן ו ר לצורך מתן רישי שו  עבד אל חאלק, ת״ז ו05483399, לנותן אי

ים לפי החוק.  או היתר זמני לבתי מטבחי

ד ד״ר עבד אל חאלק ו כל עו  תוקפה של הסמכה ז

 מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים

, ומשמש בתפקידו במשרד 2 ו 9 9 ו - א ״ נ ש ת ים, ה נרי וטרי  הו

 החקלאות ופיתוח הכפר.

ו20)  זי בתשרי התשע״ב (5 באוקטובר ו

 (חמ 3-2495)

 אורית נוקד

 חחחחחחחחחח שרת החקלאות ופיתוח הכפר

 ו ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 2 ס״ח התשנ״א, עמי 76.

 הודעה הדבר הרכב מועצת הבריאות

ו 994 ״ד-  לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(א)(ו) לחוק ביטוח בריאות

, אני ממנה את רן סער להיות חבר במועצת  ממלכתי, התשנ״ד-994 ו ו

.  הבריאות, כנציג קופת חולים מכבי, במקום ד״ר אהוד קוקיה2

. ת תתוקן לפי זה3 או עצת הברי דעה בדבר הרכב מו  ההו

ו20)  חי באלול התשע״א (7 בספטמבר ו

 (חמ ו3-257)

 בנימין נתניהו

אות  חחחחחחחחחח ראש הממשלה ושר הברי

 ו ס״ח התשנ״ד, עמי 56ו.

 2 י״פ התש״ע, עמי 2274.

 3 י״פ התש״ע, עמי 2274.

 מינוי חברים לוועדות רפואיות

ו 994 ד- ״ י נפגעי גזזת, התשנ צו  לפי חוק לפי

י נפגעי גזזת, צו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק לפי

י נפגעי צו , ובהתאם לתקנה 0ו לתקנות לפי ו ו 994 ד- ״  התשנ

 גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגות נכות, הרכב

, אני ממנה את ד״ר אורן 2 ו 995 ״ה- ת וסדרי עבודתן), התשנ עדו  ו

ת עדו ירולוגיה, לחבר ו , ת״ז 5וו085783, מומחה בנו  שלמה-כהן

. 3 ז תל אביב והמרכז ות במחו אי  רפו

ו20) ו באוקטובר ו ו  י״ג בתשרי התשע״ב (

 (חמ 3-2583)

 בנימין נתניהו

אות  חחחחחחחחחח ראש הממשלה ושר הברי

 ו ס״ח התשנ״ד, עמי 277; התשס״ד, עמי 494.

 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 546.

, עמי 56.  3 י״פ התשנ״ו

 אישור

ו 9 5 ו - א ״ י ש ת ת עבודה ומנוחה, ה  לפי חוק שעו

ת עבודה ומנוחה,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק שעו

ר את ההסכם , אני מאשר לעניין הסעיף האמו ו ו 9 5 ו - א ״ י ש ת  ה

ום וו30.3.20 בין 22/20ו שנחתם בי ו חד שמספרו ו ו צי המי  הקיבו

ם בישראל לבין ההסתדרות הכללית, הסתדרות  מגן דוד אדו

 המעו״ף וארגון עובדי מד״א בישראל.

ו20)  י״ב בתשרי התשע״ב (0ו באוקטובר ו

(3 -  (חמ 222ו

 שלום שמחון

ה המסחר והתעסוקה י  חחחחחחחחחח שר התעשי

״א, עמי 205; התשל״א, עמי 63.  ו ס״ח התשי

 הודעה על מינוי ממלא מקום לנציג שר התשתיות

 הלאומיות בוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות

ו 965 יה, התשכ״ה- ן והבני ו  לפי חוק התכנ

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)(4) ו-48א(א) די  אני מו

ם וי באלול ו תי בי י נ , מי ו ו 9 65 ה- יה, התשכ״ י ן והבנ ו  לחוק התכנ

ין, ת״ז 74654ו0ו, ורם רונדשטי  התשע״א (5 בספטמבר וו20), את י

ועדה לתכנון ת בו ו מי ת הלאו ו  לממלא מקום נציג שר התשתי

ות.  וחבחניחיחהחחשחלחחתחשתי ו ת לאו מי

 ו ס״ח התשנ״ה, עמי 305.

ון התשע״ב, 10.11.2011  472 ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 הודעה בדבר השעיית חבר

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

ע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק די  אני מו

י ז , כי בית המשפט המחו ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לשכת עורכי הדין, ה

ום טי באב התשע״א (9 באוגוסט וו20),  בירושלים, בשבתו בי

א חי ן י -25767-07, החליט להטיל על עורך הדי  בתיק עמל״ע 0ו

ה נש של השעי ן מסי 39662, עו ו  עבדאללה, ת״ז 56878457, רישי

ן לתקופה של חמש שנים.  מעיסוק במקצוע עריכת הדי

ולי 2009) ז התשס״ט (5ו בי ם כ״ג בתמו ו ה מי  תוקף ההשעי

ולי 4ו20). ז התשע״ד (4ו בי ם ט״ז בתמו ו  עד י

ו20)  זי באלול התשע״א (6 בספטמבר ו

 (חמ 3-96)

 חיים זליכוב

ן  חחחחחחחחחח סגן ראש לשכת עורכי הדי

 ו ס״ח התשכ״א, עמי 78ו.

 הודעה בדבר השעיית חבר

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

ע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק לשכת די  אני מו

י ז ן המשמעתי המחו , כי בית הדי ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  עורכי הדין, ה

ום י״ד באלול ן בתל אביב, בשבתו בי  של לשכת עורכי הדי

 התשע״א (3ו בספטמבר וו20), בתיק בד״מ 0ו045/20, החליט

ן מסי ו ן אליעזר אבני, ת״ז 56726862, רישי  להטיל על עורך הדי

ן לתקופה ה מעיסוק במקצוע עריכת הדי נש של השעי , עו ו 3 ו ו 2 

א מרצה ו בחופף להשעיה שהו צ ו ר ם בפועל שי  של 8 חודשי

 כעת.

ם י״ד באלול התשע״א (3ו בספטמבר ו ה מי  תוקף ההשעי

יר התשע״ב (2ו במאי 2ו20). ם כי באי ו ו20) עד י  ו

ו20)  זי בתשרי התשע״ב (5 באוקטובר ו

 (חמ 3-96)

 חיים זליכוב

ן  חחחחחחחחחח סגן ראש לשכת עורכי הדי

 ו ס״ח התשכ״א, עמי 78ו.

 הודעה בדבר השעיית חבר

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

ע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק די  אני מו

ן המשמעתי , כי בית הדי ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לשכת עורכי הדין, ה

ום כ״ב ן בתל אביב, בשבתו בי י של לשכת עורכי הדי ז  המחו

 באלול התשע״א (ו2 בספטמבר וו20), בתיקי בד״מ 38/08ו

ן אגסי, ת״ז 54032735, ן אמנו , החליט להטיל על עורך הדי ו ו / 0 8 -  ו

ה מעיסוק במקצוע עריכת נש של השעי , עו ו ן מסי 577ו ו  רישי

ן לתקופה מצטברת של 6 שנים ושלושה חודשים.  הדי

ם כ״ו ו ו הזמנית, מי ת י י ע ש ה מתחילת ה  תוקף ההשעי

ם הי בטבת התשע״ד ו  באלול התשס״ז (9 בספטמבר 2007) עד י

 (8 בדצמבר 3ו20).

ו20)  וי בתשרי בתשע״ב (4 באוקטובר ו

 (חמ 3-96)

 חיים זליכוב

ן  חחחחחחחחחח סגן ראש לשכת עורכי הדי

 ו ס״ח התשכ״א, עמי 78ו.

 הסמבה

ו 982 ן הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-  לפי חוק סדר הדי

ן הפלילי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדי

ו (להלן - החוק), אני מסמיך כל ו 9 8 2 ב-  [נוסח משולב], התשמ״

הם מפורטים להלן למסור הזמנה תי ם ששמו  אחד מן האנשי

ן ש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדי  לאדם שי

, וכן 2  הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש״ס-2000

דעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק למי שיש לו  למסור הו

ן ו סדר הדי  יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צ

. 3  הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש״ס-2000

 מהמשמר האזרחי:

 ניצן אדרי, ת״ז 033244559

 עמית אופיר, ת״ז 054000468

ם ד המוסמכים משמשי ד בתוקפה כל עו  הסמכה זו תעמו

 כמתנדבים במשמר האזרחי.

ו20)  הי בתשרי התשע״ב (3 באוקטובר ו

(3 - ו  (חמ 04

 גלעד ארדן

 השר להגנת הסביבה

 ו ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 2 ק״ת התש״ס, עמי 394.

 3 ק״ת התש״ס, עמי 394.

 מינוי חברה במועצת רשות נחל באר שבע

ת (רשות נחל באר שבע), ו נ י מעי ת נחלים ו ו י  לפי צו רשו

2 0 ו ו - א ״ ע ש ת  ה

ת נחלים ו י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק רשו

ת נחלים ו י , וסעיף 6(א)(6) לצו רשו ו ו 9 65 ה- נות, התשכ״ י  ומעי

, אני ממנה 2 2 0 ו ו - א ״ ע ש ת ת (רשות נחל באר שבע), ה ו נ י מעי  ו

ימת לישראל  את ענת גולד, ת״ז 4ו0246979, לנציגת הקרן הקי

ת נחל באר שבע.  במועצת רשו

ו20) ״א בתשרי התשע״ב (9 באוקטובר ו  י

(3 -20  (חמ 6ו

 גלעד ארדן

 השר להגנת הסביבה

 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 50ו.

 2 ק״ת התשע״א, עמי 680.

 הודעה על מינוי לבית הדין המשמעתי של הטוענים הרבניים

200 ו א- ים הרבניים, התשס״ ענ  לפי תקנות הטו

ע כי בתוקף סמכותו לפי תקנה 8ו(ב) לתקנות די  אני מו

ן הרבני נה בית הדי , מי ו 2 0 ו ו - א ״ ס ש ת  הטוענים הרבניים, ה

ום לי באדר אי התשע״א (6 במרס וו20), את הטוען  הגדול, בי

ענים ן המשמעתי של הטו  הרבני יעקב קלמן לחבר בית הדי

 הרבניים.

ו20)  כ״ב באלול התשע״א (ו2 בספטמבר ו

(3 -2  (חמ 47ו

 שלמה משה עמאר

ן הרב הראשי לישראל ו ן לצי  הראשו

ן הרבני הגדול א בית הדי  נשי

 ו ק״ת התשס״א, עמי 828.

4 7 ון התשע״ב, 10.11.2011 3  ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

ו 985 ם [נוסח חדש], התשמ״ה- י  לפי פקודת מחלות בעלי חי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ו לפקודת מחלות בעלי

ם רי ו ז על האז , אני מכרי ו ו 9 85 ה- ים [נוסח חדש], התשמ״  חי

ה במושב עין י ו מצ ל ו אי רים נגועים הו ו  המפורטים להלן אז

ר מחלת הניוקסל:  הבשו

 מושב עין הבשור, אוהד, אורים, גבולות, מגן, נחל הבשור,

, תלמי מנשה, וכל מקום ז עו ז, נירים, עין השלשה, עמי  ניר עו

 אחר הנמצא ברדיוס של 0ו קילומטרים ממושב עין הבשור.

ו20) ון התשע״ב (8 בנובמבר ו ״א בחשו  י

( 3 - ו 2  (חמ 6

 נדב גלאון

ים נרי וטרי ם הו תי רו  חחחחחחחחחח מנהל השי

 ו ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו ם ובמשרדי הו רושלי יה י  לתכנון ולבני

ות אלה: י ם מופקדות תכנ רושלי ז י יה מחו  ולבני

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/2604ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי קרית

, 2 ו X  משה, שדי הרצל מסי 62א, קואורדינטה 8.375 :

: 632.300; גוש 53ו30 (מוסדר), חלקה 50ו  קואורדינטה ז

 בשלמותה. הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

די הקרקע עו י י במערך י ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו

 משטח לבנייני מגורים לפי תכנית ו82א לאזור מגורים גי;

י לתוספות בנייה כמפורט להלן: ו) קביעת נו  ב) קביעת בי

ת דו חי י לתוספות בקומות קרקע, א, ב ו-ג לשם הרחבת י נו  בי

י ובהתאם לקיים נו ימות בהן, בהתאם לנספח בי ר הקי ו  הדי

י לתוספת בנייה בקומות מקלט נו  בשטח; 2) קביעת בי

רת מחסנים חדשים; 3) מודגש בזה כי שטח צי  ומחסנים לשם י

י בניין ו דת דיור לא עולה על 20ו מ״ר; ג) קביעת קו חי  כל י

יה בשטח וקביעתם  לבנייה, כאמור; ד) הגדלת שטחי הבני

 ל-2,807 מ״ר (מתוכם 2,320 מ״ר שטחים עיקריים ו-487 מ״ר

 שטחי שירות); ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות

י וקביעת תנאים נו ת בי ראו  הבנייה, כאמור; ו) קביעת הו

ת בגין מבנה ראו  למתן היתר בנייה בשטח; ז) קביעת הו

ת בגין עצים לעקירה/לשימור. ראו  להריסה; ח) קביעת הו

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/3728ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מאה

י אדם מסי 8ו, קואורדינטה ^ 220.935,  שערים, רחי חי

: 632.635; גוש 30062 (לא מוסדר), חלקה 74  קואורדינטה ז

 בשלמותה. הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

 הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

ע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק לשכת די  אני מו

י ז ן המשמעתי המחו , כי בית הדי ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  עורכי הדין, ה

ום ט״ו באלול ן בתל אביב, בשבתו בי  של לשכת עורכי הדי

0, החליט 6ו /20 ו  התשע״א (4ו בספטמבר וו20), בתיק בד״מ ו

ן מסי ו צי עיראקי, ת״ז 27560754, רישי ן קו  להטיל על עורך הדי

ן ה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדי  4ו334, עונש של השעי

ו20) עד להכרעה ם ט״ו באלול התשע״א (4ו בספטמבר ו ו  מי

 בתיק הפלילי.

ו20)  י״ב בתשרי בתשע״ב (0ו באוקטובר ו

 (חמ 3-96)

 חיים זליכוב

ן  חחחחחחחחחח סגן ראש לשכת עורכי הדי

 ו ס״ח התשכ״א, עמי 78ו.

 הודעה על הסמכת ממונה לעניין פרק ה׳ לחוק איסור

 הלבנת הון, התש״ס-2000

 לפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס-2000

ו לפי פסקה (3) בהגדרה תי ע כי בתוקף סמכו די  אני מו

ס-  ״הממונה״ שבסעיף 2ו לחוק איסור הלבנת הון, התש״

ום כ״ו בתשרי התשע״ב (24  22000 (להלן - החוק), הסמכתי בי

ו20) את כאמל טיבי, ת״ז 462ו5990, לממונה לעניין  באוקטובר ו

 פרק הי לחוק.

נה לעניין החברה כהגדרתה  לעניין זה, ״ממונה״ - הממו

רותים לפי סעיף 88א , בנותנה שי 3 ו 9 86 - ו  בחוק הדואר, התשמ״

 לחוק האמור.

ו20)  כ״ו בתשרי התשע״ב (24 באוקטובר ו

(3 -3  (חמ 66ו

 אורן לביאן

נה לעניין החברה  חחחחחחחחחח הממו

 ו י״פ התשס״ז, עמי 75ו2.

 2 ס״ח התש״ס, עמי 293.

, עמי 79. ו  3 ס״ח התשמ״

 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

ו 985 ם [נוסח חדש], התשמ״ה- י  לפי פקודת מחלות בעלי חי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ו לפקודת מחלות בעלי

רים ו ז על האז , אני מכרי ו ו 9 85 ה- ים [נוסח חדש], התשמ״  חי

ה במושב שומרה י ו מצ ל ו אי רים נגועים הו ו  המפורטים להלן אז

 מחלת הניוקסל:

 מושב שומרה, אבן מנחם, זרעית, שתולה, אבירים, אדמית,

 אילון, אלקוש, עין יעקוב, גורן, חוסן, חורפיש, יערה, מנות,

נה, נטועה, עראמשה, צוריאל, וכל מקום אחר הנמצא  מעו

 ברדיוס של 0ו קילומטרים ממושב שומרה.

ו20) ון התשע״ב (8 בנובמבר ו  י״א בחשו

( 3 - ו 2  (חמ 6

 נדב גלאון

ים נרי וטרי ם הו תי רו  חחחחחחחחחח מנהל השי

 ו ס״ח התשמ״ה, עמי 84.
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ת בדבר ראו ם למתן היתר בנייה; ט) קביעת הו  ותנאי

 שטחים עם זיקת הנאה למעבר רגלי ולמעבר ברכב;

ת ראו ת בגין מבנים להריסה; יא) קביעת הו ראו  י) קביעת הו

ר; יב) קביעת ת לעקירה/העתקה/שימו רשו חו ם/  בגין עצי

ת בדבר ראו ע למימוש התכנית; יג) קביעת הו צו  שלבי בי

וחדות. ת מי ו חי  שטח עם הנ

ין בתכניות, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו בכל פרט תכנו  בבניין א

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי ת בתוך חו  להגיש התנגדו

עדה המקומית ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

יה ירושלים, כיכר ספרא ו, קומה 4, ירושלים,  לתכנון ולבני

תו למשרדי א את העתק התנגדו י מצ ו02-62968. המתנגד י  טלי ו

ן ו מצי ז ירושלים, רחי שלו יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  הו

 המלכה ו, ירושלים, טלי 02-6290203.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ות אלה: י ר תכנ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/5523א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

, קואורדינטה ^ 630.440,  קרית שמואל, רחי נילי 8, 0ו

: 9.790ו2; גוש 30024 (מוסדר), חלקות 30ו,  קואורדינטה ז

 38ו בשלמותן, הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

י הקרקע ד ו ע י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד, לפי תכנית מאושרת עו י חד לי ו ם ו מי רי ר מגו ו  מאז

יה בבניין מסי 8 י לתוספות בני ו נ  אחרת; ב) קביעת בי

יה בכל י לתוספות בני ו נ  כמפורט להלן: ו) קביעת בי

ת בהן, מו י ר הקי ו י ת הד ו ד י ח ן, לשם הרחבת י י ת הבני מו  קו

דת חי ; 2) מודגש בזה כי שטח כל י י ו נ  בהתאם לנספח בי

י בניין לבנייה, ו ור לא עולה על 20ו מ״ר; ג) קביעת קו  די

ה בבניין מסי 8 וקביעתם י י  כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנ

ים  ל-3.04ו4,ו מ״ר (מתוכם 36.66ו,ו מ״ר שטחים עיקרי

ע צו  ו-276.38 מ״ר שטחי שירות); ה) קביעת שלבי בי

י ו נ ת בי ראו ה כאמור; ו) קביעת הו י י  להקמת תוספות הבנ

יה בשטח; ז) קביעת ם למתן היתר בני  וקביעת תנאי

ת בגין ראו ת בגין גדרות להריסה; ח) קביעת הו ראו  הו

ם לשימור. עצי ם לעקירה ו  עצי

ית פורסמה בילקוט הפרסומים דעה על הפקדת התכנ  הו

 97ו6, התשע״א, עמי 2348.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/2876ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ארמון

 הנציב, רחי מחמד חמדן רביעה; קואורדינטה ^ 222.760,

: 628.265; שטח לא מוסדר, רשום לפי ספר  קואורדינטה ז

, דף 5927; מגרש (2) לפי תצ״ר 237/73. הכל לפי ו 0 ו 5 

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ר ו ד קרקע מאז ו ע י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

שר י המאו ו נ י י הב ו נ חד למגורים די; ב) שי ו ם מי רי  מגו

די הקרקע עו י י במערך י ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו

י נו וחד למגורים בי; ב) קביעת בי ור מגורים 3 מי  מאז

י לתוספת נו  לתוספות בנייה כמפורט להלן: ו) קביעת בי

 בנייה (הקיימת בעבירת בנייה) בקומה אי (מפלס 0.00+) לשם

י נו ימות בה, בהתאם לנספח בי ור הקי ת הדי דו חי  הרחבת י

י לתוספת קומה מעל נו  ובהתאם לקיים בשטח; 2) קביעת בי

ימת בקומה ר הקי ו דת הדי חי ים לשם הרחבת י ין הקי  הבני

 שמתחתיה, בהתאם לנספח בינוי; 3) מודגש בזה כי שטח

י בניין ו  כל יחידת דיור לא עולה על 20ו מ״ר; ג) קביעת קו

יה בשטח וקביעתם  לבנייה, כאמור; ד) הגדלת שטחי הבני

 ל-85.76ו מ״ר, מתוכם 85.76ו מ״ר שטחים עיקריים; ה) קביעת

צוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור; ו) קביעת  שלבי בי

י וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. נו ת בי ראו  הו

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/4295ו״.

ם, שכי גבעת רושלי לים בתכנית ומקומם: י ם הכלו  השטחי

 המטוס, שטח ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית

,  צפפא - גוש 30282 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 8, 9, 5ו

 9ו, 20, 45-25 בשלמותן, ח״ח שטח לא מוגדר; גוש 30283

 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 4, 22, 79, 96, 98 בשלמותן,

 ח״ח 27, 40, 86; גוש 30287 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות

, ושטח לא מוגדר, ח״ח 4; גוש 30288 מוסדר, ו 0 6 -  ו, 3, 5

 חלק מהגוש, שטח לא מוגדר, ח״ח 3; טבליה בית גיאלה

 לא מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 65-27, 92-84 בשלמותן,

ים בתשריט בקו כחול. מנ ת המסו לו  הכל לפי הגבו

ד וחלוקה שלא חו ת אי ראו  מטרת התכנית: קביעת הו

י ופיתוח, גבעת ו נ ת בי ראו  בהסכמת בעלים וקביעת הו

 המטוס, ירושלים.

ד וחלוקה חו ת אי ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

 מחדש שלא בהסכמת בעלים, על רוב השטחים שבתחום

י במערך ו נ  התכנית, בכפוף להוראות תכנית 5834א; ב) שי

י הקרקע כמפורט להלן, תוך התרת הגדלת השטחים ד עו י  י

ם לשטחים פתוחים לשטחי מוסדות ומבני ציבור: עדי ו  המי

חד לאזור מגורים אי, לאזור ו ר מגורים 2 מי ו י מאז ו נ  ו) שי

 מגורים בי, לאזור מגורים גי, למבנים ומוסדות ציבור,

י ו נ  לשטח ציבורי פתוח, לשביל ולמיתקן הנדסי; 2) שי

חד לאזור מגורים אי, לאזור מגורים ו ור מגורים 3 מי  מאז

יני ציבור לאזור מגורים אי, י משטח לבני ו נ  בי ושביל; 3) שי

י ו נ  לאזור מגורים בי, לאזור מגורים גי ולמיתקן הנדסי; 4) שי

ד משטח עו י י י ו נ ד משטח למוסד לאזור מגורים גי; 5) שי עו י  י

 ציבורי פתוח לאזור מגורים אי, לאזור מגורים בי, למיתקן

ים ד משטח למיתקנים הנדסי עו י י י ו נ  הנדסי ולדרך; 6) שי

ים ד משטח למיתקנים הנדסי עו י י י ו נ  לאזור מגורים בי; 7) שי

ד משביל ציבורי עו י י י ו נ  לשביל ולשטח ציבורי פתוח; 8) שי

 להולכי רגל, למגורים בי, למגורים גי, ולמיתקן הנדסי;

ים בכל אחד מהשטחים יה המרבי י  ג) קביעת שטחי הבנ

ם לבנייה בתכנית, בלי להגדיל את סך כל שטחי עדי ו  המי

מות המרבי ם בשטח; ד) הגדלת מסי הקו יה המאושרי י  הבנ

ם למגורים ולמוסדות עדי ו  המאושר בחלק מהשטחים המי

ר המרבי מ-2,355 ו ת הדי דו חי  ולמבני ציבור; ה) הגדלת מסי י

י ו ור בכל שטח התכנית; ו) קביעת קו ת די דו חי  ל-0ו2,6 י

ת המרבי מו ין המרבי, מסי הקו ן המרביים, גובה הבני י  הבני

ם עדי ו ר המרבי בכל אחד מהשטחים המי ו ת הדי דו חי  ומסי י

ן המרביים, גובה י י הבני ו  למגורים בתכנית; ז) קביעת קו

ם ם המותרי שי מו השי  בנייה מרבי, מסי קומות מרבי ו

ם למבנים ומוסדות ציבור עדי ו  בכל אחד מהשטחים המי

י ופיתוח, ו נ ת בי ראו  ולמסחר בשטח התכנית; ח) קביעת הו
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י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו יה, כאמור; ו) קביעת הו  הבני

ת בגין גדר ראו  למתן היתר בנייה בשטח; ז) קביעת הו

ץ להעתקה. ת בגין ע ראו  להריסה; ח) קביעת הו

ית פורסמה בילקוט הפרסומים דעה על הפקדת התכנ  הו

 87ו6, התשע״א, עמי 2042.

עדה המקומית ו ת במשרדי הו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

ת י ז עדה המחו ו יה ירושלים, וכן במשרדי הו  לתכנון ולבני

ין בהן ן רשאי לעי י י נ ז ירושלים, וכל מעו יה מחו  לתכנון ולבני

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 יעקב כחלון

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

ם רושלי יה י  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

יה בית שמש מופקדת ״תכנית מסי בש/מק/95יח״,  לתכנון ולבני

ות מסי בש/95, בש/95יא. י לתכני ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכי יפת

נטות רוחב 99.000ו ן ו2, השטח בין קואורדי  השמש, רחי שמעו

נטות אורך 627.400; גוש 5545, חלקות 53-4. רדי  וקואו

ד חו וי בניין; ב) אי י בקו ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו

דת דיור אחת במקום חי  חלקות בהסכמת הבעלים; ג) הקמת י

א הגג מ-7.90 מי ל-8.70 מי י בגובה שי ו נ ים במגרש; ד) שי  שתי

ה (לא מקורה) בפיתוח המגרש י  מעל ה-0.0; ה) התרת בריכת שחי

 ומעבר לקו בניין אחורי.

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ני  כל מעו

ין בקרקע, ני רים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדים האמו

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי  על י

ם פרסומה של ההודעה ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ועדה המקומית  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

 לתכנון ולבנייה בית שמש, רחי נחל שורק 8, רמת בית שמש, טלי

ועדה מצא למשרדי הו ו  02-9900778. העתק ההתנגדות י

ן המלכה ו ז ירושלים, רחי שלומצי ית לתכנון ולבנייה מחו ז  המחו

 ו, ירושלים, טלי 02-6290222.

ן אלא אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 משה מונטג

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

יה בית שמש  לתכנון ולבני

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מפורטת מסי שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

י ו נ ור המגורים, שי י אז ו נ ץ קרית ענבים, שי בו  מי/מק/400/ג״, קי

ות מי/200, מי/400.  לתכני

ץ קרית ענבים, בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

דה - גוש 29528, ח״ח 7, 9, הו ת מטה י רי ו עצה האז  תחום המו

ו בשלמותן, ח״ח 0 - ; גוש ו2955, חלקות 2, 3, 5, 7 , 7ו ו 5 - ו 2 ,  0ו

י נ י י י חדש להקמת 3 בנ ו נ 6 וקביעת בי  לפי תכנית מסי 20ו

י בניין ו י בקו ו נ ; ג) שי י ו נ  מגורים, בהתאם לנספח הבי

ת בתכנית שרו יה מאו ת בני ו י כו י בז ו נ ם בלא שי שרי  מאו

ת דיור, ו ד י ח ר ל-63 י ו י ת הד ו ד חי  20ו6; ד) קביעת מסי י

ח״ד ו י 5 - ין 13 ו ח״ד בבני ח״ד בבניין ^ 30 י  מתוכם 8ו י

מות ת המרבי מ-5 קו מו  בבניין 0; ה) הגדלת מסי הקו

ת מו 8 קו -7 ות ל- ת תת-קרקעי מו 3 קו - 2 -  מעל מפלס ה

מות מתחת למפלס ה-0.00; 3 קו - 2 -  מעל למפלס ה-0.00 ו

ת משטחים מתחת למפלס 0.00 רו  ו) העברת שטחי שי

י של סך כל שטחי ו נ  לשטחים מעל למפלס 0.00, בלא שי

ים ם בשטח, העברת שטחים עיקרי שרי ת המאו ו ר י ש  ה

 משטחים שמעל למפלס ה-0.00 לשטחים שמתחת למפלס

ים; ז) קביעת ה העיקרי י י י בשטחי הבנ ו נ  ה-0.00, בלא שי

י וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו נ ת בי ראו  הו

ית פורסמה בילקוט הפרסומים דעה על הפקדת התכנ  הו

 6088, התש״ע, עמי 2959.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/3382ו״.

ת  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מעלו

, קואורדינטה ^ 300.ו22, ו ו  דפנה, רחי ארץ חפץ מסי 4

: 633.675; גוש 00ו30 (מוסדר), חלקה 70  קואורדינטה ז

 בשלמותה, ח״ח 46, 80. הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

נו עולה על 20ו מ״ר  מטרת התכנית: הרחבת יח״ד בשטח שאי

. ו ו  לדירה ברחי ארץ חפץ 4

חד לאזור ו ור מי ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י לתוספת בנייה כמפורט להלן ו נ  מגורים גי; ב) קביעת בי

י לתוספת קומה ו נ  ובהתאם לנספח בינוי: ו) קביעת בי

ת בקומה שמתחתיה; מו י ר הקי ו ת הדי דו חי  לשם הרחבת י

י לתוספת מרפסות לבניין; ג) מודגש בזה ו נ  2) קביעת בי

ור לא עולה על 20ו מ״ר; ד) קביעת דת די חי  כי שטח כל י

יה בשטח י י בניין לבנייה, כאמור; ה) הגדלת שטחי הבנ ו  קו

 וקביעתם ל-6,235.52 מ״ר, מתוכם 5,577.8 מ״ר שטחים

ים ו-657.72 מ״ר שטחי שירות; ו) הגדלת מסי קומות,  עיקרי

ע להקמת צו  מ-5 קומות ל-6 קומות; ז) קביעת שלבי בי

י וקביעת ו נ ת בי ראו יה כאמור; ח) קביעת הו י  תוספות הבנ

ת בגין ראו  תנאי למתן היתר בנייה בשטח; ט) קביעת הו

 מבנה וגדר להריסה.

ית פורסמה בילקוט הפרסומים דעה על הפקדת התכנ  הו

 67ו6, התשע״א, עמי 336ו.

״.  (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/ו338ו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

, קואורדינטה ^ 9.200ו2,  רוממה, רחי זכרון יעקב מסי 3ו

: 633.550; גוש 30234 (מוסדר), חלקה ו6  קואורדינטה ז

 בשלמותה. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י לתוספות ו נ חד למגורים גי; ב) קביעת בי ו ור מגורים מי  מאז

י לתוספות בנייה ו נ  בנייה כמפורט להלן: ו) קביעת בי

ת מו י ר הקי ו ת הדי דו חי  בקומות 2, 3, 7 ו-8 לשם הרחבת י

; 2) מודגש בזה כי שטח כל י ו נ  בהן, בהתאם לנספח הבי

י בניין ו ור לא עולה על 20ו מ״ר; ג) קביעת קו דת די חי  י

יה בשטח וקביעתם י  לבנייה, כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנ

ים ו-98 מ״ר  ל-ו2,48 מ״ר (מתוכם 2,383 מ״ר שטחים עיקרי

ע להקמת תוספות צו  שטחי שירות); ה) קביעת שלבי בי
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י התכנית בלא תשלום, ו נ ין בשי ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן 68, תל אביב, בימים ו נהל ההנדסה, שדי בן גורי  במשרדי מי

ן י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  ובשעות שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנו

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, ו נ די שי  על י

דעה זו בעיתונים, להגיש ם פרסום הו ו ם, מי י  רשאי, בתוך חודשי

עדה המקומית האמורה. ו  התנגדות במשרדי הו

ן אלא אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 דורון ספיר

ושב ראש ועדת המשנה המקומית  י

פו י ב- יה תל-אבי  לתכנון ולבני

ו נ מי או  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מיתאר מסי קא/ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ות י לתכני ו נ ים, מתחם רייספלד, שי רים תנועתי  מק/4ו2״, שיפו

, תממ/מק/54, קא/346, קא/מק/203.  מיתאר מסי תממ/24ו

ו - גוש נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית או

 6490, חלקה 479, ח״ח 230, 332, 478; גוש ו649, ח״ח 02ו; גוש

, 02ו, 04ו, 05ו; גוש 85ו7, ח״ח 0ו  84ו7, חלקה 07ו, ח״ח 93, ו

.89 ,88 ,79 

 מטרת התכנית: הרחבת תחום דרך לצורך הקמת מעגל

יסדים, ולצורך הוספת נתיב ין והמי  תנועה בצומת הרחובות לו

ם לרחי שלמה המלך. יסדי נה, מרחי המי  פנייה ימי

ום ת בי ו נ תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 0ו2.20ו.24 ובילקוט הפרסומים 87ו6, התשע״א, עמי 2042.

ועדה המקומית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו

, טלי נו , קריית או , רחי סוקולוב 3ו נו  לתכנון ולבנייה או

ז ית לתכנון ולבנייה מחו ז ועדה המחו ו03-53, ובמשרדי הו  245ו

 תל אביב, דרך מנחם בגין 25ו, תל אביב, טלי 03-7632573, וכל

רים ן רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 ישראל גל

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

ו נ יה או  לתכנון ולבני

ר ו ז א - ה ד ו ה  מרחב תכנון מקומי אור י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ת י ז עדה המחו ו ר ובמשרדי הו ו ז א - ה ד ו ה ר י יה או  לתכנון ולבני

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית  לתכנון ולבנייה מחו

ות מאא/במ/90/3, מאא/ , כפיפות לתכני ״ ו ו ו ו / ק מ / א א  מסי מ

צוב אדריכלי בנוה ת עי ראו , תמא2/4, הו  מק/074ו, מאא/00ו

 רבין.

ה ו ו דה, שכי נ הו ר י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: או

ו - גוש 7408,  רבין, שדי רבין מסי ו, רחי צפריר מסי 5, 7, 9, ו

 חלקות 46-43; גבולות התכנית: בצפון - רחי צפריר, במערב

- שדי רבין, במזרח - חלקה 47, בגוש 7408, בדרום - חלקה 76

. נתי  בגוש 7408, הפארק השכו

, 25-23, 28, 29; גוש 29553, חלקה 8 בשלמותה, , 6ו ו 3 - ו  ו, 4, 6, ו

; גוש 30484, ח״ח 8ו.  ח״ח 2, 4, 9, 0ו

י ד עו י ת ועיקרי הוראותיה: התאמת גבולות י י  מטרת התכנ

ימים ם קי מושי רים בתכנית תקפה לשי  קרקע באזור המגו

ו התאמתו לצרכי ב ו שו י ישוב כבסיס לפיתוח הי ם בי י נ כנ  ומתו

ד משטח חקלאי לשטח עו י י י ו נ  המשתנים, על ידי: א) שי

ד משטח למגורים לשטח חקלאי. עו י י י ו נ  למגורים; ב) שי

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 9.2009.וו ובילקוט הפרסומים 6005, התש״ע, עמי 32ו.

ת מי ה המקו ד ע ו ו ית האמורה נמצאת במשרדי ה  התכנ

דה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון, טלי הו יה מטה י י ן ולבנ  לתכנו

ז יה מחו י ן ולבנ ת לתכנו י ז ה המחו ד ע ו ו  02-9900947, ובמשרדי ה

ן המלכה ו, ירושלים, טלי 02-6290200, ו י מצ ם, רחי שלו רושלי  י

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 משה דדון

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

דה הו יה מטה י  לתכנון ולבני

 מחוז תל אביב
פו י ב-  מרחב תכנון מקומי תל-אבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

, בדבר הפקדת ״תכנית מסי תא/מק/ ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

ת 55. מי דה הי הו  תא/מק/2570ה״, רחי י

, שכי פו י ב-  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אבי

ם - גוש 7023 מוסדר, חלק מהגוש, -  מ. יפו, מערבית לשדי י

 חלקה 5 בשלמותה.

י באזור צפון יפו, על נ רו זוק המרקם העי  מטרת התכנית: חי

ים ן הקי י ר הבני מו די הוספת אגף חדש לבניין לשימור בי. שי  י

ם שי מו ת התכנית: הקטנת שטח יח״ד לשי ראו י הו ו נ די שי  על י

יה של קומת הגג באגף החדש, י י תכסית הבנ ו נ  עיקריים, שי

צדי בקומת הקרקע, המרת שטחי רי ו י בניין אחו ו י בקו ו נ  שי

ם לחניה מהמרתף לקומת הקרקע, הוספת עדי ו רות המי  שי

ב צו עי י ו ו נ ת בי ראו י הו ו נ שי י גובה הבניין, ו ו נ  קומה בלא שי

ים.  אדריכלי

ת התכנית: א) הוספת אגף חדש בן 4ו יח״ד ראו  עיקרי הו

ים ם עיקרי מושי די הקטנת שטח יח״ד לשי  לבניין לשימור בי, על י

ים  מ-90 מ״ר בממוצע לבניין ל-65 מ״ר בממוצע לשטחים עיקרי

 בלא ממ״ד, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות,

עדה המקומית; ב) הגדלת תכסית ו ות הו י נ  ובהתאם למדי

יה של קומת הגג באגף החדש מ-50% ל-75% במסגרת י  הבנ

צדי בקומת רי ו י בניין אחו ו י בקו ו נ ת המותרות; ג) שי ו י ו כ  הז

רי של 4 מי וקו צדי של 2.4 מי לקו בניין  הקרקע, מקו בניין אחו

רות ; ד) המרת שטחי שי י ו נ  0 חלקי, לפי המסומן בנספח הבי

ם לחניה מהמרתף לקומת הקרקע בעבור שטחים עדי ו  המי

ת ראו י של הו ו נ די מרפסות קומה אי; ה) שי  המקורים על י

ים, ביטול מסתורי כביסה, סידור ב אדריכלי צו עי י ו ו נ  בדבר בי

רי נה על-קרקעית בחלק האחו  קומת הקרקע לצורך חניה מבו

ת לפי תכנית 2570, ל-6 מו  של המגרש, תוספת קומה, מ-5 קו

י בגובה הכולל של הבניין, ל-5 קומות + קומת ו נ  קומות בלא שי

ת עד ל-20.ו מי מקו בניין ו י ר  גג חלקית, והבלטת מרפסות אחו

.  אחורי
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ת עד לשטח כולל מו י  מטרת התכנית: א) הרחבת יח״ד קי

י בניין כמסומן בתשריט. ו י קו ו נ  של 20ו מ״ר; ב) שי

י לתכניות בב/05ו/א, ו נ  (4) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/87ו3״, שי

 בב/05ו/ב, בב/28, בב/מק/05ו/פ, בב/מק/3054.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי הרב שך

 (הרצל) 93 - גוש 95ו6, חלקה ו5 בשלמותה; שטח התכנית:

 475 מ״ר.

י להקמת בניין חדש, ו נ י בי ו נ שי  מטרת התכנית: תוספת ו

 על ידי: א) תוספת ו יח״ד (דירת גג) מעבר ל-0ו יח״ד

ת (כולל חלקות לפי תכנית זו) מעל ל-2 יח״ד בקומה תרו  מו

מוש בשטח חדרי די שי  הי בלא תוספת שטח עיקרי, על י

דו בקומות המגורים; י ו ם ובתוספת שטחים שנ  הגג המותרי

 ב) הקלות על ידי: ו) תוספת קומה הי מעל ל-4 קומות

ת לפי תב״ע מק/3054; 2) תוספת יח״ד אחת (20%  מותרו

וד שטחים בין הקומות; 4) ביטול נסיגה בדירת  שבס); 3) ני

ם י י ו נ  הנכה; 5) תוספת של 2.5% בגין קומה הי; ג) שי

די ביטול חלק מהנסיגות.  בהוראות תב״ע מק/05ו/פ, על י

י לתכנית בב/566. ו נ  (5) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/90ו3״, שי

ם בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי לי ם הכלו  השטחי

כבא 4 - גוש 96ו6, חלקה 45ו בשלמותה; שטח  בר כו

 התכנית: 3,333 מ״ר.

ם די  מטרת התכנית: א) תוספת 2 קומות מעל קומת עמו

מות חלקיות ת ו-4 קו מות מלאו ו קו  גבוהה, קומה טכנית, ו

 (מותרות לפי תב״ע 566 והקלות שאושרו); ב) העברת

ים לחלק מהקומה הטכנית/קונסטרוקטיבית  שטחים עיקרי

יה המותרות. י ת הבנ ו י כו  במסגרת ז

ות י לתכני ו נ  (6) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/92ו3״, שי

 בב/05ו/ב, בב/05ו/ש, בב/36/א, בב/מק/05ו/פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 96ו6,

 ח״ח 2; מגרש לתכנית 2208 בשלמותו מתכנית 36/א.

ם ותוספות להקמת בניין חדש י י ו נ  מטרת התכנית: שי

ת החלקה, על ידי: ו) הקלות שניתן לאשר:  על מחצי

י קו ו נ ; ב) שי  א) הקלה בקו בניין צדי בשיעור של עד 0%ו

וד שטחים בין  בניין לחזית רחי האצ״ל מ-6 מי ל-4 מי; ג) ני

 הקומות; ד) תוספת יח״ד בשיעור של עד 20%; ה) תוספת

 שטחים (2.5%, 5%, 6%); ו) הקלה בקו בניין לחדר מדרגות

 ומעלית בשיעור של עד 20%; ז) תוספת קומה די מעבר ל-3

ת תרו ת מותרות; 2) תוספת ו יח״ד מעבר ליח״ד המו מו  קו

 (כולל הקלות), סך הכל 8 יח״ד בחלקה (4 בכל מחצית, לא

דירת שיפוע) בלא תוספת שטח עיקרי;  כולל דירת נכה ו

ת תב״ע מק/05ו/פ: ראו י מהו ו נ  3) בניית דירת גג בשי

 א) דירת גג אחת מעל ליח״ד אחת בקומה די; ב) ביטול

נימלי של דירת י בשטח מי ו נ י; ג) שי  נסיגות כמסומן בבינו

 הגג.

ות י לתכני ו נ  (7) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/95ו3״, שי

 בב/05ו/א, בב/05ו/ב, בב/85ו, בב/מק/05ו/פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי מהרש״ל

 3, 5 - גוש 22ו6, ח״ח 793, 794; שטח התכנית: 469 מ״ר.

 מטרת התכנית: א) תוספת 2 יח״ד (דירות גג) מעל ל-8 יח״ד

ם י י ו נ שי  מותרות, בלא תוספת שטחים עיקריים; ב) תוספות ו

 שניתן לאשר בדרך של הקלה, על ידי: ו) תוספת קומה די

ים שניתן לקבל ז  מעבר ל-3 קומות מותרות; 2) תוספת אחו

ם מ-4 מי ל-3.6 מי; 4) בנייה י י בניין צדי ו י קו ו נ  כהקלה; 3) שי

בית לאפשרות צו נית עי ו רת מסגרת תכנ צי  מטרת התכנית: י

ד ומסודר, בלי ימים, באופן אחי נים קי י  סגירת מרפסות בבני

זאת באמצעות ם לבנייה, ו  לשנות את סך השטחים המותרי

ת לעיצוב. ו חי  קביעת הנ

ת תכנית בדבר ראו י של הו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ים; ב) קביעת תנאים למתן היתרי צוב אדריכלי י או עי ו נ  בי

 בנייה.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

כאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי די התכנית, וכן כל הז  על י

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ת בתוך 60 מי  להגיש התנגדו

מית לתכנון עדה המקו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ר יהודה, טלי הו סעדון 22ו, או יה אור יהודה, שדי אלי  ולבני

ז תל יה מחו ת לתכנון ולבני י ז ועדה המחו  08ו03-5388, ועותק לו

, בניין קריית הממשלה, תל אביב.  אביב, רחי מנחם בגין 25ו

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 טל אשכנזי

עדה המקומית ו ושבת ראש הו  י

ר ו ז א - ה ד ו ה יה אור י  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

עדה המקומית ו , כי במשרדי הו ו 965  והבנייה, התשכ״ה-

ת לתכנון י ז עדה המחו ו יה בני ברק ובמשרדי הו  לתכנון ולבני

ות אלה: י ז תל אביב מופקדות תכנ  ולבנייה מחו

י לתכניות בב/05ו/ב, ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/28ו3״, שי

 בב/80ו, בב/498.

ת ומקומם: בני ברק, רחי י ם בתכנ לי ם הכלו  השטחי

ו 0 ו  סוקולוב ו2, רחי הרב שטרסר - גוש 22ו6, חלקה 9

 בשלמותה, ח״ח 88ו, 7ו4; שטח התכנית: 079,ו מ״ר.

י קרקע בין שטח ציבורי ד עו י  מטרת התכנית: א) החלפת י

י בסך כל השטח לכל ו נ  פתוח לשטח לבניין ציבורי, בלא שי

ד (איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק מתחום התכנית); עו י  י

וון השצ״פ) מ-4 מי רי בחלקה 88ו (לכי י קו בניין אחו ו נ  ב) שי

י בניין לשטח למבנים ו ו מי; ג) קביעת קו  (כולל בליטה) ל-

 ומוסדות ציבור כמסומן בתשריט; ד) תוספת שטחים שניתן

 לקבל בדרך של הקלה 6% בגין שיפור תנאי דיור, 5% בגין

 מעלית.

ות י לתכני ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/82ו3״, שי

 בב/05ו/ב, בב/230/א, בב/מק/05ו/פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי עמק

, 8ו, 20 - גוש 05ו6, חלקה 95 בשלמותה; שטח  יזרעאל 6ו

 התכנית: ו00,ו מ״ר.

ת תרו  מטרת התכנית: תוספת 2 יח״ד מעבר ל-4ו יח״ד מו

 (כולל הקלות) בלא תוספת שטח עיקרי.

ות י לתכני ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/86ו3״, שי

 בב/05ו/ב, בב/63/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי הרב שך

 (הרצל) 50 - גוש 22ו6, חלקה 560ו בשלמותה; שטח התכנית:

 789 מ״ר.

ון התשע״ב, 10.11.2011  478 ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי הרב

 יוסף זוננפלד 3, 5, רחי הרב שלמה כהן, 8, 0ו - גוש 89ו6,

 חלקה 065ו בשלמותה; שטח התכנית: 2,023 מ״ר.

ת בלא תוספת ם לתכנית הראשי י י ו נ  מטרת התכנית: שי

י ו ם בקו י י ו נ  בסך כל השטח העיקרי המותר, כדלהלן: א) שי

; ב) העברת שטחים י ו נ  בניין כמסומן בתשריט ובנספח הבי

י בסך כל ו נ ש מסחרי לשימוש מגורים, בלא שי מו  משי

ותר מ-50% בכל ם ובלא הגדלה של י  השטחים המותרי

; ד) תוספת י ו נ י כמפורט בנספח הבי נו ם בבי י י ו נ ד; ג) שי עו י  י

ד ו-4 דירות גג בקומה הי - רים א ו יח״ד בקומות המגו  ו

ית הראשית. ת לפי התכנ תרו  חלקית מעבר ל-25 יח״ד המו

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 0ו6.3.20ו ובילקוט הפרסומים 6088, התש״ע, עמי ו296.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/33ו3״, תוספת 2 יח״ד ברחי

ות בב/05ו/ב, בב/58ו/א, בב/255, י לתכני ו נ , שי ו 6 - ו ץ 4 ב ע  י

 בב/מק/05ו/פ.

עבץ 4ו, 6ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי י

- גוש 92ו6, חלקה 686 בשלמותה; שטח התכנית: 657 מ״ר.

 מטרת התכנית: א) תוספת 2 יח״ד מעבר ל-6 יח״ד המותרות,

 סך הכל 8 יח״ד, בלא תוספת שטח עיקרי; ב) תוספות שניתן

ם (2.5%, 5%, 6%); י ז  לקבל כהקלה, על ידי: ו) תוספת אחו

וד ; 3) ני  2) הקלה בקו בניין מזרחי בשיעור של עד 0%ו

י במרחק הנסיגה של דירת ו נ  שטחים בין הקומות; 4) שי

י בגובה קומת ו נ דירת השיפוע; 5) שי  הנכה, דירת הגג ו

ת המגורים; 6) תוספת יח״ד (20% - שבס). מו קו  הקרקע ו

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

. ו ו 2 6, התשע״א, עמי ו 6ו  0ו0.20ו.20 ובילקוט הפרסומים ו

 (4) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/44ו3״, הוסטל עזרה למרפא

, ו /מצ/ 05ו ות בב/05ו/ב, בב/ י לתכני ו נ  ברחי חיד״א, שי

 בב/63/א, בב/מק/05ו/מ/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי חיד״א 26

- גוש 92ו6, חלקה 495 בשלמותה.

י לצורך הקמת בניין מען נו ם בבי י י ו נ  מטרת התכנית: שי

ים להריסה,  חוסים, הוסטל עזרא למרפא, במקום בניין קי

 כדלהלן: א) תוספת קומה אחת ו-2 קומות מפולשות

ן י י הבני ו ם בקו י י ו נ ות מעבר ל-4 קומות מותרות; ב) שי לי  עי

; י ו נ ן צפון - 4 מי בלא שי ו ו  כמסומן בתשריט וכדלהלן: ו) לכי

וח של 6 מי לבניין ן דרום - 2.5 מי ובתנאי מרו ו ו  2) לכי

וח של ן מזרח - 3 מי ובתנאי מרו ו ו  הגובל מצד דרום; 3) לכי

ן מערב (לרחי חיד״א) ו ו  6 מי לבניין הגובל מצד מזרח; 4) לכי

וד שטחים ; ג) ני י ו נ - 3.5 מי (כולל בליטה של 5.ו מי) בלא שי

י ו נ ין לפי המסומן בבי י בגובה הבני ו נ  בין הקומות; ד) שי

4ו מי המותרים; ה) תוספת שטחים שניתן לקבל י מ- ו נ  בשי

 כהקלה (6%, 5%, 5% בגין 2 קומות נוספות); ו) תוספת

ש לבניין ציבורי (לשימוש כהוסטל לחוסים). מו  שי

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 0ו2.20ו.23 ובילקוט הפרסומים 97ו6, התשע״א, עמי 2352.

י ו קו י ו ו נ י בי ו נ  (5) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/45ו3״, שי

/ב, בב/255, ות בב/05ו י י לתכנ ו נ  בניין ברחי שח״ל 2ו, שי

/פ.  בב/מק/05ו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי שח״ל

, 2ו - גוש 92ו6, חלקה 9ו6 שלמותה.  0ו

ת חלקה ם בבניין חדש על מחצי י י ו נ  מטרת התכנית: שי

 צפונית, כדלהלן: א) ביטול חלקי של הנסיגות בדירת הגג;

 בקיר משותף בין החלקות; 5) ביטול חלק מהנסיגות בדירות

ות. י וד זכו י י; 6) נ  הגג כמסומן בבינו

י לתכניות בב/00ו/ב, ו נ  (8) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/3203״, שי

 בב/05ו/ב, בב/572.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי לח״י 9ו

- גוש 6642, חלקה 23 בשלמותה.

ם כמסומן בתשריט. י י בניין צדי ו י קו ו נ  מטרת התכנית: שי

ות י לתכני ו נ  (9) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/3204״, שי

 בב/05ו/ב, בב/36ו, בב/525.

יה י ז לים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי דו ם הכלו  השטחי

 פדרמן 3, 5, 9 - גוש 6790, חלקות 23, 25, 26 בשלמותן,

 ח״ח 46; שטח התכנית: 3ו3,4 מ״ר.

ת ראו הו ד וחלוקה ו חו ת לאי ראו  מטרת התכנית: קביעת הו

רת שטח ציבורי, צי י ם ו ינים חדשי  בנייה לצורך הקמת 3 בני

ד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב) הגדלת חו  על ידי: א) אי

י ו נ י בניין; ד) שי ו י קו ו נ  שטח למבנים ומוסדות ציבור; ג) שי

יה המותרים בתכנית אחת, בלי לשנות י  חלוקת שטחי הבנ

 את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית; ה) הגדלת

י; ת בינו ראו  מסי יח״ד בלא תוספת שטח עיקרי; ו) קביעת הו

ם שניתן לקבל כהקלה: י י ו נ  ז) קביעת זיקת הנאה; ח) שי

) מעבר ל-4 קומות מותרות; ו  ו) תוספת 2 קומות (ה-

וד שטחים בין י ת שניתן לקבל כהקלה; 3) נ ו י כו  2) תוספת ז

 הקומות.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  התנגדו

מית לתכנון עדה המקו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

, בני ברק, טלי 03-5776487, ו יה בני ברק, רחי דוד המלך ו  ולבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  העתק ההתנגדו

ז תל אביב, דרך בגין 25ו, קריית הממשלה, בני ברק, יה מחו  ולבני

 טלי 03-7632579.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 באישור שר הפנים

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ות אלה: י ר תכנ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

3״, תוספת יח״ד ברחי ו  (ו) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/4ו

ות בב/05ו/ב, בב/255. י לתכני ו נ  קלישר 3, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי קלישר 3 -

 גוש 92ו6, חלקה 760 בשלמותה; שטח התכנית: 645,000 מ״ר.

ג מעבר ל-9 -  מטרת התכנית: תוספת 3 יח״ד בקומות א

ת (כולל הקלות), בלא תוספת שטח עיקרי. תרו  יח״ד המו

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 2.2009ו.5ו ובילקוט הפרסומים 6047, התש״ע, עמי 404ו.

י ו נ שי 3״, תוספת יח״ד ו ו  (2) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/8ו

י לתכנית בב/800/א, ו נ י בניין ברחי זוננפלד, שי ו קו י ו ו נ  בי

 בהתאם לתכנית בב/05ו/ב.
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י קו בניין לצורך ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/66ו3״, שי

י לתכניות בב/05ו/ב, ו נ  הרחבת יח״ד ברחי יגאל אלון ו2, שי

 בב/05ו/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי השר

, 2ו בשלמותן; שטח ו ן ו2 - גוש 6790, חלקות ו  יגאל אלו

 התכנית: 873 מ״ר.

י בניין כמסומן בתשריט. ו י בקו ו נ  מטרת התכנית: שי

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 וו3.6.20ו ובילקוט הפרסומים 6276, התשע״א, עמי 5858.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/76ו3״, הרחבת יח״ד קיימות ברחי

י לתכניות בב/05ו/ב, בב/36ו, בב/מק/05ו/ ו נ  חי טייב 4, שי

 אגפים.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי חי טייב 4

- גוש 6790, חלקה 28 בשלמותה; שטח התכנית: 2,007 מ״ר.

ת עד לשטח כולל של מו י  מטרת התכנית: א) הרחבת יח״ד קי

וון השצ״פ). י (לכי מערב - י י קו בניין צד ו נ  20ו מ״ר; ב) שי

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 וו6.6.20 ובילקוט הפרסומים 6276, התשע״א, עמי 5858.

ת מי עדה המקו ו ת במשרדי הו ת נמצאו ו ר ת האמו ו י  התכנ

, בני ברק, ו יה בני ברק, רחי דוד המלך ו י ן ולבנ  לתכנו

יה י ן ולבנ ת לתכנו י ז ה המחו ד ע ו ו  טלי 03-5776487, ובמשרדי ה

, תל אביב, טלי ית הממשלה, דרך בגין 25ו ז תל אביב, קרי  מחו

ת ן בהן בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  03-7632579, וכל מעו

ם לקהל. חי ם פתו רי ם האמו  שהמשרדי

 יעקב אשר

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה בני ברק  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ת י ז עדה המחו ו יה מרחב הרצליה ובמשרדי הו  לתכנון ולבני

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת  לתכנון ולבנייה מחו

ות , כפיפות לתכני י לתכנית הר/205ו ו נ  מסי הר/מק/83ו2״, שי

, הר/2000/מ, הר/253/א.  הר/635ו

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רחי התנאי

 מסי 7 - גוש 6546, חלקה 723 בשלמותה.

י בזכויות הבנייה. נו י בקווי בניין בלא שי נו  מטרת התכנית: שי

י בקו בניין קדמי בעבור ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

יה; ות הבני י כו י בז ו נ ת מ-5 מי ל-2.4 מי, בלא שי ו י  מרפסות תלו

0ו מי ל-8 מי, ת מ- ו י רי בעבור מרפסות תלו י קו בניין אחו ו נ  ב) שי

ם צוב ותנאי ת לעי ראו יה; ג) קביעת הו ות הבני י כו י בז ו נ  בלא שי

 להוצאת היתר בנייה למרפסות.

ה ד ע ו ו ן בתכנית במשרדי ה י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן עיר, רחי יה הרצליה, מחלקת תכנו י ן ולבנ ת לתכנו מי  המקו

ם רי ם האמו ת שהמשרדי ם ובשעו מי  סוקולוב 22, הרצליה, בי

י התכנית, וכן ד ו נפגע על י אה את עצמ ם לקהל. כל הרו חי  פתו

ת גדו כאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש התנ  כל הז

חרת בין דעה המאו ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  בתוך 60 י

ת לתכנון מי ה המקו ד ע ו ו נים למשרדי ה  הפרסומים בעיתו

יה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה. י  ולבנ

ימלי של נ י של דירות הגג בדבר השטח המי ו נ י בבי ו נ  ב) שי

ן ו ו י בניין לכי ו י קו ו נ רות שמתחת לדירת הגג; ג) שי  הדי

 צפון (חלקה 620) 5ו.3 מי במקום 3.5 מי לכל הקומות.

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

.9 ובילקוט הפרסומים 67ו6, התשע״א, עמי 337ו. ו ו  0ו20.

 (6) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/52ו3״, תוספת יח״ד ברחי

ות בב/05ו/ב, בב/230/א. י לתכני ו נ ת 9, שי  שלוש השעו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי שלוש

, רחי המכבים 84, 86 - גוש 05ו6, חלקה 78 ו ת 9, ו  השעו

 בשלמותה; שטח התכנית: 960 מ״ר.

 מטרת התכנית: א) תוספת 4 יח״ד (2 בכל מחצית חלקה)

ת (כולל הקלות), סך הכל 8ו יח״ד,  מעבר ל-4ו יח״ד המותרו

ות (2.5%, 5%, 6%) י כו  בלא תוספת שטח עיקרי; ב) תוספת ז

 שניתן לבקש בדרך של הקלה; ג) בניית 2 בניינים על המגרש

נים שלא יקטן מ-6.30 מי. י י וח בין הבנ  עם מרו

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 0ו2.20ו.8 ובילקוט הפרסומים 87ו6, התשע״א, עמי 2042.

י ברחי ו נ י בי ו נ  (7) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/56ו3״, שי

ות בב/05ו/ב, בב/28, בב/809. י לתכני ו נ ן 24, שי  אוסישקי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי

ן 24, 26, רחי טרומפלדור 7 - גוש 95ו6, חלקות  אוסישקי

 362, 363 בשלמותן; שטח התכנית: 592 מ״ר.

י לצורך: א) בניית סוכות מעבר נו י בי ו נ  מטרת התכנית: שי

י; נו וי הבניין בצד צפון ומערב כמסומן בנספח הבי  לקו

. י נו  ב) ביטול חלק מהנסיגות בדירת הגג כמסומן בנספח הבי

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו4.4.20ו ובילקוט הפרסומים 6264, התשע״א, עמי 5396.

 (8) ״תכנית מפורטת מסי בב/מק/57ו3״, תוספת דירת גג בבניין

ות בב/05ו/א, י לתכני ו נ  חדש ברחי אליעזר דמשק 27, שי

 בב/05ו/ב, בב/94ו, בב/מק/05ו/פ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 87ו6,

 חלקה 285 בשלמותה; שטח התכנית: 686 מ״ר.

 מטרת התכנית: א) תוספת דירת גג מעבר לדירת גג אחת

ימת (בבניין חדש); ב) ביטול חלק מהנסיגות של דירות  קי

י בהוראות תכנית ו נ ; ג) שי י ו נ  הגג כמסומן בנספח הבי

נימלי של דירות הגג;  בב/מק/05ו/פ, בדבר: ו) שטח מי

צע של יח״ד  2) מסי יח״ד שמתחת לדירות הגג; 3) שטח ממו

 שמתחת לדירות הגג.

נות ביום תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו20.2.20 ובילקוט הפרסומים 7ו62, התשע״א, עמי 3302.

ת מי ה המקו ד ע ו ו ת במשרדי ה ת נמצאו ו ר ת האמו ו י  התכנ

, בני ברק, ו יה בני ברק, רחי דוד המלך ו י ן ולבנ  לתכנו

יה י ן ולבנ ת לתכנו י ז ה המחו ד ע ו ו  טלי 03-5776487, ובמשרדי ה

, תל אביב, טלי ית הממשלה, דרך בגין 25ו ז תל אביב, קרי  מחו

ת ם ובשעו מי ן בהן בי י ן רשאי לעי י י נ  03-7632579, וכל מעו

ם לקהל. חי ם פתו רי ם האמו  שהמשרדי

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ות אלה: י ר תכנ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני
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ת לתכנון ולבנייה י ז עדה המחו ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  ההתנגדו

, ז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 25ו, קומה 3ו  מחו

 תל אביב.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 אביהוא בן-משה

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה רמת גן  לתכנון ולבני

ן  מרחב תכנון מקומי רמת השרו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מפורטת מסי שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

2/א, רש/6ו6, בהתאם ות רש/0ו י לתכני ו נ ״, שי  רש/מק/000ו

6/א/3.  לתכנית רש/6ו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון, שכי

ן - גוש 6603, חלקות ילו בי אי נתי  צפון גלילות, בין דרך חיפה ו

, 96ו, 97ו בשלמותן; ו 9, ו 3 בשלמותן; גוש 6605, חלקות 5- ו - 2 9 

, 8ו, 22, 32, 34, 50,  גוש 6602, ח״ח 7-3; גוש 6603, ח״ח 6-4, 0ו

; , 45, 48; גוש 6605, ח״ח 3, 4, 0ו  ו5, 56; גוש 6604, ח״ח ו, 3ו

, 20; שטח התכנית: , 7ו  גוש 2ו66, ח״ח 4; גוש 3ו66, ח״ח 4-2, 5ו

 367,208,000 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים.

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 0.2003ו.ו3 ובילקוט הפרסומים 5256, התשס״ג.

מית עדה המקו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

עדה ו  לתכנון ולבניה רמת השרון, שדי ביאליק ו4, ובמשרדי הו

ז תל אביב, דרך מנחם בגין 25ו, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

ן בה בימים י ן רשאי לעי י י נ  תל אביב, טלי 03-7632580, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

 יצחק רוכברגר

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה רמת השרו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו יה חדרה ובמשרדי הו  לתכנון ולבני

ות אלה: י ז חיפה מופקדות תכנ יה מחו  ולבני

, י לתכניות חד/ו06ו ו נ  (ו) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/ו06ויד״, שי

 חד/מק/ו06וט.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 0572ו,

 חלקה 246 בשלמותה; מגרש 246/6/2.

ת דיור. דו חי י; ב) תוספת י י בינו ו נ  מטרת התכנית: א) שי

ת בנייה: ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

מות מעל קומת הקרקע; 2 ל-23 קו ו -  ו) תוספת קומות מ

נים; ב) תוספת יח״ד י י ם בין הבנ י ימלי נ י מרחקים מי ו נ  2) שי

 בלא תוספת שטח (מ-49ו יח״ד ל-76ו יח״ד, ובסך הכל

לכי י זיקת הנאה למעבר הו ו נ  תוספת של 27 יח״ד); ג) שי

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מפורטת מסי שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

, כפיפות לתכנית י לתכנית הר/839ו ו נ /ה״, שי  הר/מק/839ו

 הר/2000/מ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש 6523,

. 6ו  ח״ח ו

י בקו בניין הקבוע בתכנית. ו נ  מטרת התכנית: שי

י בקו בניין הקבוע בתכנית, ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ י מקו בניין קדמי 5 מי ל-2 מי; ב) שי ו נ  שי

חד למגורים בי לצורך התאמה לנוהל מבא״ת. ו  אי מוגבל מי

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו4.2.20 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע״א, עמי 2783.

ת עדה המקומי ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

יה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה. ובמשרדי  לתכנון ולבני

ז תל אביב, רחי מנחם בגין יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  הו

ין ן רשאי לעי י י נ , טלי 03-7632585, וכל מעו פו י ב-  25ו, תל-אבי

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 יעל גרמן

עדה המקומית ו ושבת ראש הו  י

ה יה הרצלי  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

עדה המקומית ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו יה רמת גן ובמשרדי הו  לתכנון ולבני

ז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי יה מחו  ולבני

י לתכנית 252, בהתאם לתכנית 340 על ו נ  רג/מק/475ו״, שי

 תיקוניה.

וה יהושע  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, שכי נו

- גוש 80ו6, חלקות 405-403 בשלמותן, ח״ח 388; גבולות התכנית:

יה השלישית, מדרום -  מצפון - רחי האם, ממזרח - רחי העלי

, 7ו, יה השלישית 0ו, רחי הררי 5ו  חלקה 346 בגוש 80ו6, רחי העלי

 ממערב - חלקות 345, 394 בגוש 80ו6, רחי האם 4ו, 6ו.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בתוקף

 לצורכי ציבור.

רי הפתוח בו ת התכנית: הרחבת השטח הצי ראו  עיקרי הו

רת רצף שטח פתוח לצורכי ציבור, בין הרחובות צי  לצורך י

ת והאם. שי ה השלי י  העלי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  התנגדו

מית לתכנון עדה המקו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

יה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753394. העתק  ולבני
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ין בה ן רשאי לעי י י נ  פלי״ם 5וא, חיפה, טלי 04-8633448, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 כרמל סלע

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה חוף הכרמל  לתכנון ולבני

רדות הכרמל מי מו  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 באישור שר הפנים

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מפורטת מסי שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

לכי רגל בטירת הכרמל, קום מעבר הו י מי ו נ ״, שי ו  מכ/מק/298/

20, מכ/298. ו ות מכ/ י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת הכרמל, רחי

ו בשלמותן, ח״ח ו; 0 4 - ו 0 ב - גוש 0688ו, חלקות 80, 2  החרו

 שטח התכנית: ו8ו,7 מ״ר.

ד וחלוקה מחדש של חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

רת שני מגרשי בנייה במקום השלושה צי י ה ו י י  מגרשי הבנ

י בשטחו; ו נ י מיקום שביל הולכי רגל בלא שי ו נ  המאושרים; ב) שי

מות המותר מ-4 קומות ל-5 קומות; ד) ביטול  ג) הגדלת מסי הקו

ב במבנה ו : חי י ו נ געים לצורת הבי ו , 3) במכ/298 הנ ו )  סעיפים 7ו

 מדורג; ה) ביטול דרישה בסעיף 7.4 במכ/298 לתקרה בשיפוע;

ית בקומה רביעית לקו בניין קדמי בשיעור ז י  ו) תוספת מרפסת ז

י בחלוקת שטחי בנייה ממגרש 00ו למגרש ו נ  40% כהקלה; ז) שי

, בלי לשנות את סך השטחים בתכנית. 0ו  ו

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

 וו8.2.20ו ובילקוט הפרסומים 7ו62, התשע״א, עמי 3306.

עדה המקומית לתכנון ו  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו

 ולבנייה מורדות הכרמל, רחי כורי 2, מגדל הנביאים, חיפה, טלי

ז ית לתכנון ולבנייה מחו ז ועדה המחו  04-8676296, ובמשרדי הו

ין רשאי ני  חיפה, רחי פלי״ם 5וב, חיפה, טלי 04-8633448, וכל מעו

רים פתוחים לקהל.  לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

רדות הכרמל מי מו  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

י בינוי במרכז מסחרי ואזרחי בטירת הכרמל, נו  מסי מכ/מק/773״, שי

י לתכניות ג/0ו9, ג/ו96, מכ/429. נו  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת הכרמל,

ם - גוש 2540ו, חלקות 55-46 מי  הרחובות הפלמ״ח וששת הי

 בשלמותן, ח״ח ו4; גוש 0678ו, ח״ח 97, 28ו.

י חלק ו נ ד וחלוקה: שי חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ון תת-קרקעי ושטח למגורים,  משטח ציבורי פתוח הכולל חני

י ו י קו ו נ י בשטח הכולל שלהם; ב) שי ו נ  מסחר ומשרדים בלא שי

 בניין כמתואר בתשריט: קו בניין דרומי מ-3 מי ל-0 מי, קו בניין

 צפון מזרחי לדרך מסי 2ו, מ-3 מי ל-0 מי, קו בניין מערבי לדרך

ור מ-72 ת די דו חי 3 מי כמוצג בתשריט; ג) הגדלת מסי י  מסי ו: 0-

 יח״ד ל-00ו יח״ד; ד) העברת שטחי בניין ממשרדים ומסחר

 למגורים, בסך הכל 2,960ו מ״ר למגורים בלי לשנות את סך

ות י רות מחנ וד 50% משטחי שי  כל השטח המותר לבנייה; ה) ני

י ותוספת ו נ י בבי ו נ רות למגורים; ו) שי  מקורות לשטחי שי

(ו)); ד) ביטול זיקת י בנ/ו06ו ו נ  רגל (בהתאם לתכנית בי

 הנאה למעבר ברכב.

י לתכניות חד/765, ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/527ו״, שי

ג. 00ו ו , חד/ 00ו ו  חד/

א 32  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רחי הנשי

- גוש 0036ו, חלקה 29 בשלמותה.

ד וחלוקה מחדש באמצעות החלפת חו  מטרת התכנית: אי

רת צי ור מגורים ומסחר לשצ״פ, לצורך י  שטחים בין אז

 גישה למגרש פרטי.

ד וחלוקה מחדש בהסכמת חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

ד. יעו י בשטח כל י ו נ  הבעלים בלא שי

י לתכניות חד/765, ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/595ו״, שי

. 00ו ו  חד/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רחי לבוציקין,

נה - גוש 0037ו, חלקה 38 ה הראשו י  פינת רחי העלי

 בשלמותה.

ור בלא הגדלת דת די חי ת התכנית: תוספת י ראו  עיקרי הו

 סך כל השטחים למטרות עיקריות.

ור מעבר למותר לפי דת די חי  מטרת התכנית: הוספת י

ו יח״ד ( + 3 בהיתר), 2 ת ותוספת שבס - מ- ות מאושרו  תכני

 ל-3ו יח״ד (+ 3 בהיתר), ובסך הכל 6ו יח״ד.

ת ן בתכניות, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

עדה המקומית ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

יה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6303728.  לתכנון ולבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

, חיפה, טלי 6205ו04-86. ז חיפה, רחי פלי״ם 5ו יה מחו  ולבני

 חיים אביטן

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה חדרה  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

רים ד חקלאי ומגו עו י  מסי חכ/מק/43/ב״, החלפת שטחים בי

ות חכ/48ו/ב, חכ/43. י לתכני ו נ , שי י ו נ  בלא שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת שלמה - גוש

, חלקות 50, 52, 80 בשלמותן. ו  799ו

ם עדי ו  מטרת התכנית: חלוקה מחדש של השטחים המי

דת מגורים נוספת. חי  למגורים כדי לאפשר בניית י

ת התכנית: א) החלפת שטחים בין חקלאי ראו  עיקרי הו

רי (כלפי ות; ב) הקטנת קו בניין אחו י  למגורים בלא תוספת זכו

 השטח החקלאי) ל-0.

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו3.5.20ו ובילקוט הפרסומים 03ו6, התש״ע, עמי 5400.

ת עדה המקומי ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

,04-8 362ו יה חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 3ו  לתכנון ולבני

ז חיפה, רחי יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  ובמשרדי הו
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ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבניין או בכל פרט תכנו

כאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי די התכנית, וכן כל הז  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

עדה המקומית ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

רי מנשה, ד״נ חפר, ו יה מנשה אלונה, מרכז אז  לתכנון ולבני

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 77307ו04-6. העתק ההתנגדו

ז חיפה, קריית הממשלה, חיפה, יה מחו ת לתכנון ולבני י ז  המחו

 טלי 6222ו04-86.

ן אלא אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 אילן שדה

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

נה יה מנשה אלו  לתכנון ולבני

ות  מרחב תכנון מקומי קרי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו ות ובמשרדי הו יה קרי  לתכנון ולבני

ז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/282/ב״, יה מחו  ולבני

ות 282, 6ו3/א, 6ו3/ב, 6ו3/ד. י לתכני ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק, רחי

ו בשלמותן; 2 ו - ו ו 8 , ו 0 8 - ו 0 , חלקות 6 ו  פלי״ם 5ו - גוש 538ו

, חלקות 28-26 בשלמותן, ח״ח 62. ו ו 56  גוש ו

 מטרת התכנית: התרת בנייה על הגגות של מבני מגורים

ת תכנית ק/6ו3א ראו ית מסחרית, לפי הו רים עם חז  או המגו

 + ב + ד.

ת לבנייה על הגגות של בתי ו חי ת התכנית: הנ ראו  עיקרי הו

ית  מגורים כנ״ל, בתחום התכנית, לפי המותר בכלל העיר. התכנ

 מבטלת חלק מסעיף 5ו בתכנית ק/282 בדבר איסור בנייה על

 גגות המבנים.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ם פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של רי  שהמשרדים האמו

ן י י נ . כל מעו W W W . V A D A K R A Y O T . C O . I L עדה בכתובת ו  הו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע ו בכל פרט תכנו  בקרקע, בבניין א

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי  על י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

מית עדה המקו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

יה קריות, רחי הגדוד העברי 4, קרית מוצקין, טלי  לתכנון ולבני

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  ו529ו04-87. העתק ההתנגדו

, חיפה, טלי ז חיפה, רחי פלי״ם 5ו יה מחו ת לתכנון ולבני י ז  המחו

 6222ו04-86.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

ות  מרחב תכנון מקומי קרי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מפורטת מסי שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

 קומות: תוספת מ-20 קומות כמאושר בתכנית מכ/429 למבנה

 המכיל: 24 קומות מגורים מעל לובי כניסה ו-2 קומות, הגדרת

ד 6 מי למבנה מעלית, קביעת תכסית עו  גובה: גובה מרבי 90 מי ו

ם י י ו נ י המנחה בתכנית מכ/429; ז) שי ו נ י נספח הבי ו נ  85%, שי

 בהסדרי תנועה וחניה; ח) קביעת זכות מעבר בציר צפון דרום

ת ראו  בתחום שטח למגורים, מסחר ומשרדים; ט) קביעת הו

 בדבר ניקוז משמר נגר, לפי תמא/34/ב/4.

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו4.3.20 ובילקוט הפרסומים 6224, התשע״א, עמי 3735.

עדה המקומית ו  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו

 לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, רחי כורי 2, מגדל הנביאים,

ית לתכנון ז ועדה המחו  חיפה, טלי 04-8676296, ובמשרדי הו

ז חיפה, רחי פלי״ם 5וב, חיפה, טלי 04-8633448, וכל  ולבנייה מחו

רים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ני  מעו

 פתוחים לקהל.

 ליאת פלד

עדה המקומית ו ושבת ראש הו  י

רדות הכרמל יה מו  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

 הודעה בדבר כוונה להכנת תכנית מיתאר מקומית

 ותנאים למתן היתרים לתקופת הביניים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו-78 לחוק התכנ

יה מית לתכנון ולבני עדה המקו ו , כי הו ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

 מנשה אלונה החליטה על הכנת ״תכנית להרחבת מתחם מרכז

ת מנשה להקמת מבני ציבור לטובת תושבי רי ו עצה האז  המו

ד דופן לתכנית מ/235״. רית מנשה בשטח צמו ו עצה אז  מו

ב גן שומרון (שטח שו י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

רית מנשה) - גוש 0080ו, ו עצה האז  צמוד דופן למתחם המו

 חלקות 55, 56 בשלמותן.

 התנאים למתן היתרים לפי סעיף 78 לחוק: הגבלות בדבר

צאת היתרי צאת היתר בנייה במשך התקופה, לא תתאפשר הו  הו

 בנייה בכל שטח התכנית, לא תותר הקמת גדרות מבנים לחקלאות

 או עבודות פיתוח, למעט המשך עיבוד חקלאי עונתי בלבד.

 תוקפם של התנאים: לתקופה של 3 שנים ממועד הפרסום.

ו נפגע על ה, הרואה את עצמ י י ן והבנ ו  לפי חוק התכנ

עדת ערר ם, רשאי לפי סעיף 78 לחוק לערור לפני ו די התנאי  י

עדת ערר ם הפרסום, במשרדי ו ו ם מי מי ת בתוך 30 י י ז  המחו

ם 2, בניין אורן, חיפה, טלי י - ל ז חיפה, רחי פ ת מחו י ז  המחו

 2345ו04-85.

נה  מרחב תכנון מקומי מנשה אלו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

ועדה המקומית לתכנון , כי במשרדי הו  והבנייה, התשכ״ה-965ו

ית לתכנון ז ועדה המחו  ולבנייה מנשה אלונה ובמשרדי הו

ז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מ/מק/36ו״,  ולבנייה מחו

י לתכנית מ/269/א. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מענית - גוש 0089ו,

.20 - ו  ח״ח 7

וד שטחי בנייה בין מתחם תחנת ת התכנית: ני ראו  עיקרי הו

 התדלוק למתחם המסחרי.

4 8 ון התשע״ב, 10.11.2011 3  ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

עדה המקומית לתכנון ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ז ת לתכנון ולבנייה מחו י ז עדה המחו ו יה יבנה ובמשרדי הו  ולבני

 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יב/מק/274/וב״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, לאורך נחל

. ו 02 -9  יבנה - גוש 5ו35, ח״ח ו

 מטרת התכנית: א) תוספת 8 יח״ד ל־84 יח״ד המאושרות;

 ב) העברת 20ו מ״ר שטח עיקרי ממגרש 27 למגרש 28.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מסי יח״ד המותרים למגרש 27

ה 45 ולמגרש 28 יהיה 47; ב) סך כל השטח העיקרי במגרש 27 הי  י

נו חורג מסך י הנ״ל אי ו נ ה 30ו,5 מ״ר ובמגרש 28, 5,370 מ״ר. השי הי  י

 כל השטחים המותרים בשני המגרשים.

ן בתכנית, בימים ובשעות שהבד י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

 שרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או

 בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,

 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות

ום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסו־  בתוך 60 ימים מי

ועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה,  מים בעיתונים, למשרדי הו

ומצא למ־  שדי דואני 3, יבנה, טלי 08-9433383. העתק ההתנגדות י

זית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית הממ־ ועדה המחו  שרדי הו

 שלה, רחי הרצל ו9, רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 צבי גוב ארי

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה יבנה  לתכנון ולבני

ד הו  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

עדה המקומית לתכנון ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ז ת לתכנון ולבנייה מחו י ז עדה המחו ו ד ובמשרדי הו הו יה י  ולבני

. /א״ ו /6 ד/מק/85ו  המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי י

ן - גוש סו ו נ מו ד- הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

 6502, חלקות 32ו, ו23, ו273-26, 275, 276, 8ו3, 9ו3 בשלמותן,

 ח״ח 274; גוש 6503, חלקות 80, 86 בשלמותן, ח״ח 34-29, 72, 77,

 ו8, 85; גוש 6697, ח״ח 65, 85.

זון מתחם התמר. י טבלאות הקצאה ואי ו נ  מטרת התכנית: שי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

עדה המקומית לתכנון ו נים למשרדי הו  בין הפרסומים בעיתו

ד, טלי 282ו03-539. ד, רחי מרבד הקסמים 6, יהו יה יהו  ולבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, שדי הרצל ו9, רמלה, טלי 08-9788444. יה מחו  ולבני

ן אלא אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

/א, , 30ו, כפיפות להוראות 30ו ות 23ו י לתכני ו נ  מק/449״, שי

 30ו/ב, 6ו3/א, 6ו3/ד, 6ו3/ח, מק/6ו3/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק - גוש

, חלקות 84ו, 85ו בשלמותן. ו  555ו

ד חלקות 84ו, 85ו בגוש חו ת התכנית: אי ראו  עיקרי הו

, קרית ביאליק. ו ו 555 

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו7.20.ו ובילקוט הפרסומים 6276, התשע״א, עמי 5860.

ת עדה המקומי ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

יה קריות, רחי הגדוד העברי 4, קרית מוצקין, טלי  לתכנון ולבני

ז יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  ו529ו04-87, ובמשרדי הו

, חיפה, טלי 6222ו04-86, ובאתר האינטרנט  חיפה, רחי פלי״ם 5ו

. וכל W W W . V A D A K R A Y O T . C O . I L :עדה בכתובת ו  של הו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 שמואל סיסו

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

ות יה קרי  לתכנון ולבני

 מחוז המרכז
ן ד השרו ו  מרחב תכנון מקומי ה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו

ועדה המקומית לתכנון , כי במשרדי הו  והבנייה, התשכ״ה-965ו

י ו נ ד השרון מופקדת ״תכנית מסי הר/מק/200ו/7״, שי  ולבנייה הו

 לתכניות הר/במ/600, הר/200ו, הר/24/329, הר/מק/60ו/ת/8/ב.

ד השרון, מגדיאל, ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ה

ר - גוש 6407, חלקה 20ו.  רחי שמי

ת התכנית: א) הגדלת שטח לצורכי ציבור ראו  עיקרי הו

ת תת־קרקעיות; ו ו לצורך מעבר תשתי 20 ו  שנקבע מתכנית הר/

 ב) תוספת יח״ד אחת, סך הכל 3 יח״ד; ג) קביעת גודל מגרש

- י ד י קו בניין צ ו נ נימלי למגורים 876 מ״ר ל־3 יח״ד; ד) שי  מי

י ו נ י קו בניין קדמי מ־5 מי ל־4 מי, שי ו נ ו מי, שי  מערבי מ־4 מי ל־

ת להקמת ראו רי מ־6 מי ל־5 מי; ה) קביעת הו  קו בניין אחו

. י נו ת בי ראו יה; ו) קביעת הו  בריכות שחי

ין בתכנית, בימים ובשעות שהמש־ ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבניין או י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  רדים האמו

ית די התכנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בכל פרט תכנו

 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש התנ־

דעה המאוחרת בין ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  גדות בתוך 60 י

עדה המקומית לתכנון ול־ ו  הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ן 45265, ד השרו ד השרון, רחי בני ברית 7, קומה בי, הו ו  בנייה ה

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 09-7759666. העתק ההתנגדו

ז המרכז, רחי הרצל ו9, רמלה, יה מחו ת לתכנון ולבני י ז  המחו

 טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

 חי אדיב

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

ן ד השרו ו יה ה  לתכנון ולבני
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. /מא״ 4ו / ו  (ו) ״תכנית מפורטת מסי כס/מק/

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי אז״ר 35

- גוש ו643, חלקה 20ו בשלמותה.

י בניין; ב) הגבהת המרתף ו י קו ו נ  מטרת התכנית: א) שי

ת מעל הקרקע, והגדלת מו ת בין הקו ו י כו וד ז י  ל־2.50 מי; ג) נ

 תכסית הקרקע.

ני ל־4 מי י קו בניין צפו ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו

י קו בניין מזרחי ל־3 מי במקום 3.50 מי; ו נ  במקום 8 מי; ב) שי

י קו בניין דרומי (קדמי) ל־3.09 מי במקום 4 מי לפי ו נ  ג) שי

ים בהיתר; ד) הגבהת גובה מרתף מ־2.20 מי ל־2.50 מי;  הקי

ית גג לקומת קרקע וקומה אי; ו) הגדלת ות מעלי י כו  ה) ניוד ז

 תכסית קרקע מ־30% ל־40%.

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

ו3 ובילקוט הפרסומים 97ו6, התשע״א, עמי 2356. .  0ו2.20ו

 (2) ״תכנית מפורטת מסי כס/מק/ו/22/כג״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי ששת

4 בשלמותה. ם 37 - גוש 6427, חלקה 6ו מי  הי

ת יח״ד בתכנית; ב) תוספת  מטרת התכנית: א) קביעת כמו

ת בנייה. ו י כו  קומה; ג) תוספת ז

ת התכנית: א) הגדלת מסי יח״ד, מ־9 יח״ד ראו  עיקרי הו

 ל־2ו יח״ד; ב) תוספת קומה במקום ע+4+ג (5 קומות וחללי

ה ע+5+ג (6 קומות וחללי גג הי  גג מעל קומת עמודים) י

ה בגין י י ות הבנ י כו  מעל קומת עמודים); ג) תוספת 6% בז

יה בגין תוספת י ות הבנ י כו ור; ד) תוספת 2.5% בז  שיפור הדי

מי של המגרש, ברצועה ברוחב של  קומה; ה) בחלק הדרו

 2 מי, תינתן זיקת הנאה למעבר רגלי לציבור; ו) קו בניין

ה 2 מי. הי רי לגינה י  דרומי אחו

ום ת בי ו נ תו ית פורסמה בעי דעה על הפקדת התכנ  הו

ו.7 ובילקוט הפרסומים 97ו6, התשע״א, עמי 2356.  וו20.

ת מי ה המקו ד ע ו ו ת במשרדי ה ו א צ מ ת נ ו ר ו מ א ת ה ו י נ כ ת  ה
, כפר סבא, טלי צמן 37ו י ה כפר סבא, רחי ו י י לבנ ן ו ו  לתכנ
ה י י לבנ ן ו ו ת לתכנ י ז ו ח מ ה ה ד ע ו ו 09-7649, ובמשרדי ה  77ו
08-9270, וכל , שדי הרצל ו9, רמלה, טלי 70ו ז המרכז ו ח  מ
ם ת שהמשרדי בשעו ם ו מי ן בהן בי י ן רשאי לעי י י נ ו  מע

ם לקהל. חי ם פתו י ר ו מ א  ה

 יהודה בן חמו

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

יה כפר סבא  לתכנון ולבני

נה ו  מרחב תכנון מקומי נס צי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

מית עדה המקו ו , כי במשרדי הו ו 965 יה, התשכ״ה- י  והבנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו נה ובמשרדי הו ו יה נס צי  לתכנון ולבני

ז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי יה מחו  ולבני

/א, , 05ו ו / ות ו י י לתכנ ו נ , שי ם 8, 0ו יסדי  מק/05ו/א/29״, רחי המי

/ , ו/2/ב, מק/05ו ו א/ / ו 05 /5, מק/ ו ות ו/2, מק/ י  בהתאם לתכנ

2, תמא/38, תמא/35. ו  א/6, תממ/3/

נה, רחי ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

, 8ו בשלמותן. ם - גוש 3750, חלקות 7ו יסדי  המי

ד עו י ד וחלוקת מגרשים בי חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י ו ; ב) קביעת מסי יח״ד בכל מגרש חדש; ג) קביעת קו  מגורים או

ד הו  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ות אלה: י ר תכנ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

 (1) ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/5075״, רחי רמז 44, רחי ארלוזורוב

י לתכניות גמ/365/א, גמ/377/3, חמ/344ו, ו נ , שי  3ו

, ו /  ממ/934/ו, ממ/865/א, כפיפות לתכניות יד/0004ו

2, יד/מק/ו500, תמא/4/2. ו  יד/0004ו/2, יד/5/934, יד/מק/3ו

ן - גוש סו ו נ מו ד- הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

 6684, ח״ח 07ו; שטח התכנית: 588,ו מ״ר.

ת התכנית: א) הוספת יח״ד, הוספת שטחי ראו  עיקרי הו

ן מבנים להריסה ר הנוספות וסימו ו ת הדי דו חי ת לי רו  שי

ת דיור; 2) התרת קו דו חי  במגרש מסי ו: ו) קביעת 3 י

 בניין 0.00 מי בגבול המגרש עם מגרש 2; 3) קביעת

ית לרחי רמז ל־5 מי במקום 6 מי; 4) קביעת  קו בניין חז

י ו נ נים בי ו־גי לבין אי ל־5.40 מי; 5) שי י י  מרחק בין בנ

. ב) במגרש מסי 2: ו) קביעת 3 יח״ד; נימלי  גודל מגרש מי

 2) התרת קו בניין 0.00 מי בגבול המגרש עם מגרש ו;

נים בי ו־גי לבין אי ל־5.40 מי; י י  3) קביעת מרחק בין הבנ

. נימלי י גודל מגרש מי ו נ  4) שי

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו3.5.20ו ובילקוט הפרסומים 6264, התשע״א, עמי 5402.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/5079״, פורת, גורש, רחי יוסף

י לתכניות גמ/3/377, גמ/365/א, ממ/865, ממ/ ו נ  טלבי, שי

ו2,  865/א, כפיפות לתכניות יד/0004ו/2, יד/6ו9, יד/מק/3ו

/ו, תמא2/4, תרשצ/3/42/5.  יד/מק/ו500, ממ/0004ו

ן - סו ו נ מו ד- הו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

ו67, ח״ח 6ו2; שטח התכנית: 279,ו מ״ר.  גוש ו

ת דיור, הוספת שטחי דו חי  מטרת התכנית: א) הוספת י

ר הנוספות וסימון מבנים להריסה; ו ת הדי דו חי ת לי רו  שי

 ב) במגרש מסי ו: ו) קביעת קו בניין החלוקה ל־0.00;

 2) קביעת קו בניין צדי ל־2.70 מי במקום 3 מי; 3) קביעת

נים ל־7 מי; 4) קביעת 2 יח״ד; 5) הגדלת י י  מרחק בין בנ

יה ל־66% במקום 60%; ג) במגרש מסי 2: י י הבנ ז  אחו

 ו) קביעת קו בניין בקו החלוקה ל־0.00; 2) קביעת קו בניין

ם י נ י י  צדי ל־2.70 מי במקום 3 מי; 3) קביעת מרחק בין הבנ

יה ל־66% י י הבנ ז  ל־7 מי; 4) קביעת 2 יח״ד; 5) הגדלת אחו

 במקום 60%.

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 וו24.6.20 ובילקוט הפרסומים 6276, התשע״א, עמי 5862.

ת עדה המקומי ו ת במשרדי הו ת נמצאו רו ת האמו ו י  התכנ

, רחי מרבד הקסמים 6, ובמשרדי ן סו ו נ מו ד- הו יה י  לתכנון ולבני

ז המרכז, שדי הרצל ו9, יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  הו

ין בהן בימים ן רשאי לעי י י נ  רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

 אלי גרינמן

עדה המקומית ו ושב ראש הו  ממלא מקום י

ד הו יה י  לתכנון ולבני

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ות אלה: י ר תכנ שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

4 8 ון התשע״ב, 10.11.2011 5  ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 שלמה פורת, מפרק

 סולדן מערכות (ד.מ.ש.) בע״מ

( 5 ו - 3 ו 4297 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

״ד ברנהולץ, , במשרד עו ו ו , בשעה 00. .4ו ו2.20ו ום ו  תתכנס בי

 רחי מנחם בגין 2ו, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 דן סיני, מפרק

 א. אפק החזקות וניהול בע״מ

(5 ו  (ח״פ 360522-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ן 4, ו , בשעה 7.00ו, ברחי הר צי .5ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

צד  פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 אלדד ליבנה, מפרק

 דבל אפקט בע״מ

(5 ו  (ח״פ 392405-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.3.20ו, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אלכסנדר דרפקין, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

 ו09ו30393, מרחי מצדה 06ו, אשדוד, למפרק החברה.

 אלכסנדר דרפקין, מפרק

 דבל אפקט בע״מ

(5 ו  (ח״פ 392405-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ה 3, י , בשעה 0.00ו, ברחי התעשי .5ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 אלכסנדר דרפקין, מפרק

ות רי בו ת צי ו תשתי  בניין; ד) קביעת זכות מעבר להולכי רגל ו

ם והכנת תיק ר עצי מו ת בדבר שי ראו  ופרטיות; ה) קביעת הו

צאת ם להו ת בנייה ותנאי ראו עוד למבנה; ו) קביעת הו  תי

 היתרים.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  התנגדו

מית לתכנון עדה המקו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

נה, טלי 0ו08-93838. ו ונה, רחי הבנים 9, נס צי יה נס צי  ולבני

ת לתכנון י ז עדה המחו ו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

ז המרכז, קריית הממשלה, רחי הרצל ו9, רמלה, יה מחו  ולבני

 טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

ת בדו ר המאמת את העו י תצהי ו ו  בכתב בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. י  שעליהן ה

נה ו  מרחב תכנון מקומי נס צי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו ו לחוק התכנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו , בדבר אי ו 965 יה, התשכ״ה-  והבני

, ו/2, ו/5, ו/2/ב. ו / ות ו י י לתכנ ו נ  מסי מק/94ו״, סרפיאן, שי

נה, רחי סטרומה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

- גוש 3636, חלקה 07ו בשלמותה.

י בקו בניין; ב) התאמת ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

יה. ן והבני ו ת בנייה לתיקון 43 לחוק התכנ ו י כו  ז

ום נות בי תו דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי  הו

 6.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5825, התשס״ח, עמי ו369.

עדה המקומית ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

נה, טלי ו נה, רחי הבנים 9, נס צי ו יה נס צי  לתכנון ולבני

ז יה מחו ת לתכנון ולבני י ז עדה המחו ו  0ו08-93838, ובמשרדי הו

 המרכז, קריית הממשלה, רחי הרצל ו9, רמלה, טלי 08-9788444,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 יוסי שבו

עדה המקומית ו ושב ראש הו  י

נה ו יה נס צי  לתכנון ולבני

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 שלמה פורת בע״מ

(5 ו  (ח״פ 224276-9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

״ד יעקב מרקס, , בשעה 0.00ו, במשרד עו ו ו . ו 2 .20 ו ום ו  תתכנס בי

ד 29בי, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, סו  רחי קרן הי

ון התשע״ב, 10.11.2011  486 ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 וינוגורה בע״מ

( 5 ו - 3433 ו 4 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ן ום וו2.20ו.20, בשעה 2.00ו, ברחי אפרים קישו  הנ״ל תתכנס בי

צד  20, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 אפרים קישון, מפרק

 ניני יושע בע״מ

(5 ו  (ח״פ 333704-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.22, בשעה 0.00ו, במשרד המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי הארבעה ו2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 יוסף גיא מוסרי, עו״ד, מפרק

 ד. מוסרי ניהול בע״מ

(5 ו  (ח״פ 333393-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.22, בשעה 0.00ו, במשרד המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי הארבעה ו2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 יוסף גיא מוסרי, עו״ד, מפרק

 דוד מוסרי השקעות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 333395-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.22, בשעה 0.00ו, במשרד המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי הארבעה ו2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 יוסף גיא מוסרי, עו״ד, מפרק

 א.מ.ב.ק בת-ים השקעות בע״מ

( 5 ו - 24 ו 947 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 2.00ו, במשרד עו״ד עופר .5ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

 גרנס, רחי זמנהוף 4, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 אליעזר קולפ, מפרק

 מיינאוניוולד בע״מ

( 5 ו - 32 ו 220  (ח״פ 9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו20.ו.20, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מנחם בירן, ת״ז 0ו0559979,  לפרק את החברה מרצו

 מרחי לסקוב 6, רעננה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מנחם בירן, מפרק

 מיינאוניוולד בע״מ

( 5 ו - 32 ו 220  (ח״פ 9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.20, בשעה 0.00ו, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

ה 3, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, י  רחי התעשי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 מנחם בירן, מפרק

 מוסך נע בע״מ

( 5 ו - ו 0 0989  (ח״פ 6-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

״ד יעקב ום וו2.20ו.20, בשעה 0.00ו, אצל עו  הנ״ל תתכנס בי

פו 97, מרכז כלל, משרד 822, ירושלים, לשם  אברהמס, רחי י

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה.  ובני

 חן חפץ, מפרק
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 אביזר סנטר (תעשיות) בע״מ

( 5 ו - ו 6 ו 4 8 4 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.25, בשעה 4.00ו, ברחי ריינס 44, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 גיל ישעיהו, מפרק

 י.צ.א שירותים וסחר בצפון בע״מ

( 5 ו - 375 ו 60  (ח״פ 2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ץ בו ום וו2.20ו.25, בשעה 7.00ו, אצל המפרק, קי  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  דן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 צור קרידי, מפרק

 ר.ש. בבלי השקעות בע״מ

( 5 ו - 3432 ו 4 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, ברחי החבצלת ו ו ום וו2.20ו.26, בשעה 00.  הנ״ל תתכנס בי

צד  7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 רון בבלי, מפרק

 קאופמן יעקב טכנולוגיות בע״מ

( 5 ו - 3 6 ו 9 7 9 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.27, בשעה 0.00ו, ברחי הרצל 95,  הנ״ל תתכנס בי

 חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 יעקב קאופמן, מפרק

 נ. יושע השקעות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 333705-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.22, בשעה 0.00ו, במשרד המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי הארבעה ו2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 יוסף גיא מוסרי, עו״ד, מפרק

 בריאות פי.די. אינטרנשיונל בע״מ

( 5 ו - ו 9 6069  (ח״פ 2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.25, בשעה 6.00ו, ברחי ברנשטיין 53,  הנ״ל תתכנס בי

ון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  ראשון לצי

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 פולי הרשפנג, מפרק

 טייסטי פוד אינטרנשיונל בע״מ

( 5 ו - ו 9 3 ו 7 8 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.25, בשעה 6.00ו, ברחי ברנשטיין 53,  הנ״ל תתכנס בי

ון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  ראשון לצי

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 פולי הרשפנג, מפרק

 אביזר סנטר 990ו בע״מ

( 5 ו - ו 4 4 ו 6 2 -  (ח״פ 8

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.25, בשעה 4.00ו, ברחי ריינס 44, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 גיל ישעיהו, מפרק
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 פיינשטיין נאמנות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 367749-2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ן י ינשטי ום וו2.20ו.28, בשעה 2.00ו, במשרדי פי  הנ״ל תתכנס בי

, ירושלים, לשם 0ו ון, רחי דרך חברון ו - משרד עורכי דין ונוטרי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 אלישבע חן, עו״ד, מפרקת

 אפריל טכנולוגיה מתקדמת בע״מ

( 5 ו - ו 4 0 7 2 ו -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, במשרד חבי קונסול ו ו ום וו2.20ו.29, בשעה 30.  הנ״ל תתכנס בי

, רמת גן, לשם ן 0ו ו  הנדסת אלקטרוניקה בע״מ, רחי דרך בן גורי

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 שמעון נצראל, מפרק

 סטימפון טכנולוגיות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 445896-7-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.29, בשעה 2.00ו, ברחי אבא הלל  הנ״ל תתכנס בי

, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  סילבר 6ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י  כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 יאיר נצר, מפרק
 ברמן פיתוח וגינון בע״מ

(5 ו  (ח״פ 092987-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 5.30ו, במשרד עו״ד שגב, ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

, רחי הארבעה 24, לשם הגשת דוח סופי  קידרון, גרינפלד ושותי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 איתן יחיאל קידרון, עו״ד, מפרק

 ג.א.ל - לוי שיווק פחים בע״מ

( 5 ו - ו 2 3684  (ח״פ 6-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.27, בשעה 2.00ו, במשרד המפרק, רחי  הנ״ל תתכנס בי

, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, ו י ו  משה לו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 גיל בר, עו״ד, מפרק

 מלון תל אביב הקטנה בע״מ

(5 ו  (ח״פ 299046-6-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.28, בשעה 0.30ו, במשרד א.ל.י.ט  הנ״ל תתכנס בי

, לשם פו י ב- , תל אבי ת בע״מ, רחי קהילת סלוניקי 3ו  השקעו

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה.  ובני

 יוסף שלגי אחי טיבר

 מפרקים

 ו.נ.ט החזקות בע״מ

( 5 ו - 38569 ו -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.28, בשעה 2.00ו, במשרדי הרצוג,  הנ״ל תתכנס בי

יצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח , רחי ו  פוקס, נאמן ושותי

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 נועה לנדאו בר-נר, עו״ד, מפרקת

 איי אס אר ישראל הולדינג קומפני בע״מ

(5 ו - 447836 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, במשרדי הרצוג, ו ו ום וו2.20ו.28, בשעה 00.  הנ״ל תתכנס בי

יצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי  פוקס, נאמן ושותי, רחי ו

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 אשר דובב, עו״ד, מפרק
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 ניו אינטרנשיונל קונספט בע״מ

(5 ו  (ח״פ 280300-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, מושב  הנ״ל תתכנס בי

צד  עין ורד 40696, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 דורון שמואלי, מפרק

 טיטניום קוסמטיקס בע״מ

(5 ו  (ח״פ 384444-9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רחי ההרדוף  תתכנס בי

צד , לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי נאי  ו, בית י

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ
 איל שוורץ, מפרק

 חמיצר ובניו בע״מ

( 5 ו - 3 040 ו 0 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, עין הוד, ד״נ  תתכנס בי

צד  חוף הכרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 דן חמיצר, מפרק

 בלדר - אמין בע״מ

( 5 ו - ו 8 5546  (ח״פ 2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רחי הכלנית 8,  תתכנס בי

צד  ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 משה עוזיהו, מפרק

 עמיתי תורמים בישראל בע״מ

(5 ו  (ח״פ 384869-7-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ן ימו , בשעה 0.00ו, במשרדי עו״ד סי ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

ן 90942, לשם ו ן 242, אלעזר, גוש עצי ו מצי  מי גיקסון, רחי שלו

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 סיימון מ׳ גיקסון, עו״ד, מפרק

 ח.ס.ד.מ. הנהלת חשבונות בע״מ

( 5 ו - 2 ו 4065  (ח״פ 8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, ברחי חסידה ו/4, כפר  הנ״ל תתכנס בי

 סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 חיים סבן, מפרק

 פסטינה השקעות בע״מ

( 5 ו - ו 7 3486 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, ברחי בורוכוב 4,  הנ״ל תתכנס בי

 רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 מיקל סולומון, רו״ח, מפרק

 קולרז בע״מ

( 5 ו - 40 ו 967  (ח״פ 8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רחי הגולן  תתכנס בי

ד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  6וב, הו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 עמיר זמורה, מפרק
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 אפ.סב.אר החזקות בע״מ

( 5 ו - 3246 ו 3 -  (ח״פ 2

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.22, בשעה 0.00ו, ברחי לינקולן 20, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 ליאור אורן, עו״ד, מפרק

 קשת פלדה חברה ליבוא ושווק בע״מ

(5 ו  (ח״פ 056376-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.24, בשעה 0.00ו, ברחי קרליבך 23, תל  הנ״ל תתכנס בי

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 יוסף קרימולובסקי, רו״ח, מפרק

 משתלות צמח ופרח שחר 98ו בע״מ

( 5 ו - ו 62702  (ח״פ 8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו2.20.ו, בשעה 8.30ו, במסי 45, מושב שחר, לשם  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 ברק אליהו, עו״ד, מפרק

 טעמי קוציין בע״מ

(5 ו  (ח״פ 296767-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו2.20.ו, בשעה 9.00ו, במסי 45, מושב שחר, לשם  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ
 ברק אליהו, עו״ד, מפרק

 בובה פלוס בע״מ

(5 ו  (ח״פ 249702-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.4, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רחי הגפן 8,  תתכנס בי

ן 44920, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה ה ימי ו ו  נ

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 חיים דרור, מפרק

 א.ל.ע. עיצובים בע״מ

(5 ו  (ח״פ 357553-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

.0ו, בשעה 2.00ו, ברחי הבנקים 3, ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 גדעון ברקסמאיר, עו״ד, מפרק

 לביאל 0ו בניין וביצוע בע״מ

( 5 ו - 4 2 9 ו 7 3 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

.0ו, בשעה 7.00ו, ברחי 3/7000, ת״ד ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 64ו  20038, נצרת 0ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 עאמר מסללם, רו״ח, מפרק

 מיקה נכסים בע״מ

(5 ו  (ח״פ 430474-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ר ליפא .0ו, בשעה 2.00ו, במשרד עו״ד מאי ו ום 2ו20.  תתכנס בי

יצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב 64239, לשם  ושותי, רחי ו

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 יוסי אלישע, עו״ד, מפרק
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 מוסך אגוז (2000) 996ו בע״מ

(5 ו  (ח״פ 233843-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.20, בשעה 3.00ו, במשרד המפרק, רחי  הנ״ל תתכנס בי

 שטמפפר 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 אהרון גולדברג, עו״ד, מפרק

 צמח ופרח משתלות בע״מ

( 5 ו - ו 0 5 8 6 ו -  (ח״פ 2

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו2.20.ו, בשעה 8.00ו, במסי 45, מושב שחר, לשם  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 ברק אליהו, עו״ד, מפרק

 מ.ב.מ מערכות גז בע״מ

(5 ו  (ח״פ 323462-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.20, בשעה 4.00ו, במשרדו של המפרק, רחי  תתכנס בי

ון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, , ראשון לצי ו י ו  משה לו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 גיל בר, עו״ד, מפרק

 יו.אס. פילטר ישראל - טמבור אקולוגיה בע״מ

(5 ו  (ח״פ 283832-7-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.25, בשעה 0.00ו, בשדי אבא אבן ו,  הנ״ל תתכנס בי

 הרצליה 46725, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 שרון אלסטר, עו״ד, מפרקת

 דותן הנדסה בע״מ

(5 ו  (ח״פ 066523-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.29, בשעה 2.00ו, ברחי הרצל 63,  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 משה טורס, מפרק

 אח-דע ניהול, ייעוץ ושמאות מקרקעין בע״מ

( 5 ו - 258 ו 78 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

דעה זו, בשעה 3.00ו, ם פרסום הו ו ם מי מי  הנ״ל תתכנס 30 י

, רמת גן, לשם ו ״ד ברגרזון ושותי, רחי מנחם בגין ו  במשרד עו

 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 חגית בשן, מפרקת

 אמנון ותמר (כרמי) בע״מ

( 5 ו - 25 ו 860 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 7.00ו, אצל המפרק, רחי כלנית .5ו ו2.20ו ום ו  תתכנס בי

, אלפי מנשה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  6ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 אמנון כרמי, מפרק

 ק. לוציפר בע״מ

(5 ו  (ח״פ 289292-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 2.00ו, בדרך מנחם בגין .5ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

 32ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

צד כדי להחליט כי  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 יעקב גולדמן, עו״ד, מפרק
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צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 מרום צפריר, מפרק

 אם. פי. די. הפצת מכשור רפואי בע״מ

( 5 ו - 2 34 ו 84 -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 9.00ו, ברחי התאנה 229, ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 מושב צפריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דבורה מרקוביץ, מפרקת

 גיירף באינטרנט בע״מ

(5 ו  (ח״פ 288909-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.20ו.30, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מיכל גבריאלוב, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

ד השרון, למפרקת החברה.  054752936, מרחי הדסים 0ובי, הו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מיכל גבריאלוב, מפרקת

 גיירף באינטרנט בע״מ

(5 ו  (ח״פ 288909-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.8, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רחי הדסים  תתכנס בי

ד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  0ובי, הו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 מיכל גבריאלוב, מפרקת

 שארק אלקטריק בע״מ

( 5 ו - 34 ו 555 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ה י ור התעשי ום 2ו20.ו.8, בשעה 8.30, במשרדים, אז  תתכנס בי

 ד.פ.ל.י. נכסים בע״מ

( 5 ו - ו 7 3 2 3 ו -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.29, בשעה 2.00ו, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 רונית אבן, מפרקת

 יעקב פוטשבוצקי, עו״ד - חברה בלתי מוגבלת

(5 ו - 288205 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, ום וו2.20ו.30, בשעה 5.00ו, ברחי חרמון 2ו  הנ״ל תתכנס בי

 רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 בצלאל פוטשבוצקי, עו״ד, מפרק

 ר.מ. גל קולינארי

( 5 ו - 3 ו 9 484 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ו3, התקבלה החלטה . ו0.20ו ם ו ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מרום צפריר, מרחי טוליפמן  לפרק את החברה מרצו

 7, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 מרום צפריר, מפרק

 ר.מ. גל קולינארי בע״מ

( 5 ו - 3 ו 9 484 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ו3, בשעה 2.00ו, ברחי מוהוליבר . ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

 ו, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
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, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 8/4ו  5ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 גיאורגי נאומוב אלכסנדר חזן

 מפרקים

 מרטין ד. אינישיאטיבס בע״מ

( 5 ו - 3443 ו 9 -  (ח״פ 2

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, , בשעה 2.00ו, אצל בועז נוה ושותי .9ו ו2.20ו ם ו ו  תתכנס בי

, בית נולטון, הרצליה, לשם  משרד עורכי דין, רחי שנקר 4ו

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 מרטין דאופהאוזן, מפרק

 גלילית שירותי הסעדה בע״מ

( 5 ו - 284 ו 76  (ח״פ 8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, ו ום וו2.20ו.25, בשעה 7.00ו, ברחי הירדן ו  הנ״ל תתכנס בי

צד  קרית שמונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 בני לויתן, רו״ח, מפרק

 אשראי פלוס בע״מ

( 5 ו - 2 2 5 5 5 ו -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

, כי באסיפה כללית שלא מן ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו8.5.20ו, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את ענבל שלום, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 040777666, מרחי טהון 25, חולון, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

דעה ם פרסום הו ו ם מי מי , בתוך 7 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

 זו, למען המפרקת הנ״ל.

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 ענבל שלום, מפרקת

 נשר, רמלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 איל פלום, עו״ד, מפרק

 אורים ותומים - חכמת הקבלה בע״מ

(5 ו  (ח״פ 430629-9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

.5ו, בשעה 9.00, ברחי תבור 9, מבשרת ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 עודד מרדר, מפרק

 משגב ציודים בע״מ

( 5 ו - 39 ו 098 -  (ח״פ 4

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום 2ו20.ו.29, בשעה 2.00ו, בגני הדר, לשם הגשת  תתכנס בי

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 משה גנץ, מפרק

 רובי סיילס בע״מ

( 5 ו - 4 2 4 ו ו 0 -  (ח״פ 8

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, , בשעה 2.00ו, ברחי אבא הלל סילבר 4ו .5ו ו2.20ו ום ו  תתכנס בי

 בית עוז, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 יובל חן, עו״ד, מפרק

 אפ.סי.סי קידום ושיווק בע״מ

( 5 ו - 3 7 ו 4 9 3 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ם רושלי , בשעה 8.00ו, בשדי י .8ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי
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 בינריקס סחר בע״מ

( 5 ו - 23 ו 495 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ה 37, רמת , בשעה 9.00, ברחי אי ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 אמיר נחוני, מפרק

 אשראי פלוס בע״מ

( 5 ו - 2 2 5 5 5 ו -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו2.20ו.27, בשעה 9.00, ברחי ריב״ל 7, תל אביב,  תתכנס בי

צד התנהל  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 ענבל שלום, מפרקת

 צבי ושות׳ בע״מ

( 5 ו - 078 ו 57  (ח״פ 8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 2.00ו, במשרד המפרק, רחי ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נחל חריף 4, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 צבי ויליגר, מפרק

 גז מרכזי פלוס שירותי התקנה 2003 בע״מ

 (ח״פ 51-345933-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 30.12.2011, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

רה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה צי  הי

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

ירות של החברה. י  כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 ישראל שלו, עו״ד, מפרק

 וילגיב קפיטל בע״מ

( 5 ו - 393 ו 52 -  (ח״פ 7

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 4.00ו, במשרד המפרק, רחי ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נחל חריף 4, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 צבי ויליגר, מפרק

 א.ל.צ.י. בע״מ

( 5 ו - 05086 ו -  (ח״פ 7

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 5.00ו, במשרד המפרק, רחי ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נחל חריף 4, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 צבי ויליגר, מפרק

 קל מוצרי בידוד ואריזה בע״מ

( 5 ו - 0500 ו 2 -  (ח״פ 7

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, ברחי פארן 4, יבנה, לשם ו ו ום וו2.20ו.30, בשעה 00.  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה.  ובני

 גלית ניסנקורן שלום נאורי

 מפרקים

 דנמיר

( 5 ו - 2 ו 8373  (ח״פ 2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

הו חכים ו3, בשעה 8.00ו, ברחי אלי . ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

 26, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 שלמה מזרחי, מפרק
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 אפס מאה שלושים וחמש, החברה להחזרי מס בע״מ

(5 ו -235820 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, במשרד צישלר ו ו .5ו, בשעה 30. ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נזרצקי - עורכי דין, רחי זיבוטינסקי 68ו, בני ברק, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 דורי צ׳שלר, עו״ד, מפרק

 נ.ר. שקמה אחזקות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 406235-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ו, במשרד המפרק, רחי ו , בשעה 00. ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נחל חריף 4, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 צבי ויליגר, מפרק

 הוצאת מחשבות (שיווק וסחר) 996ו בע״מ

(5 ו  (ח״פ 233834-4-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, במשרד צישלר ו ו .5ו, בשעה 00. ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נזרצקי - עורכי דין, רחי זיבוטינסקי 68ו, בני ברק, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 דורי צ׳שלר, עו״ד, מפרק

 מודל חדש - ייצור ושווק מטבחים (999ו) בע״מ

(5 ו  (ח״פ 275049-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ו3, התקבלה החלטה . ו0.20ו ום ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את מזל מסיקה, ת״ז 56779887,  לפרק את החברה מרצו

ב 9, ראשון לציון, למפרקת החברה. שו  מרחי הכשרת הי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 מזל מסיקה, מפרקת

 מודל חדש - ייצור ושווק מטבחים (999ו) בע״מ

(5 ו  (ח״פ 275049-8-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 6.30ו, במשרדי החברה, ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 פרימיום אנשים בע״מ

( 5 ו - 35 ו 009  (ח״פ 9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, במרכז עזריאלי ו, מגדל ו ו ום 2ו20.ו.8, בשעה 00.  תתכנס בי

 עגול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 גילי שטרן, עו״ד, מפרק

 מוקי גלר אחזקות 2000 בע״מ

( 5 ו - 2 9 ו ו 6 7 -  (ח״פ 8

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, במרכז עזריאלי ו, מגדל ו ו ום 2ו20.ו.8, בשעה 00.  תתכנס בי

 עגול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 מאיה עזריאל-לאוב, עו״ד, מפרקת

 ברקואייר מזגנים בע״מ

(5 ו  (ח״פ 339968-3-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, במשרד עו״ד בלטר, ו ו .0ו, בשעה 00. ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

ץ יגור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, בו ני ושותי, קי  גוט, אלו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי
 אסף שימשי, עו״ד, מפרק
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 אדברה בע״מ

( 5 ו - 4 ו 3 4 ו 9 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 4.00ו, ברחי רפאל איתן 2/67, פתח ו . ו ום 2ו20.  תתכנס בי

צד התנהל  תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 גל רותם, מפרק

 פאר את דאבוש בע״מ

(5 ו  (ח״פ 390966-3-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

, כי באסיפה כללית שלא מן ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, התקבלה ו ו . ו 0 .20 ו ום ו ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את יצחק דאבוש, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

 06642596, מרחי הולנד 8ו, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יצחק דאבוש, מפרק

 פאר את דאבוש בע״מ

(5 ו  (ח״פ 390966-3-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, לנד 8ו , בשעה 7.00ו, ברחי הו ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

 נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 יצחק דאבוש, מפרק

 בשן (985ו) בקרה שליטה ניהול ואחזקות בע״מ

( 5 ו - ו 0 6 ו 5 2 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

, כי באסיפה כללית שלא מן ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.20ו.23, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את עודד פרגאי, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

ן 3ו472, למפרק החברה.  005309836, מרחי בשן 5, רמת השרו

ב 9, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של שו  רחי הכשרת הי

 המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 מזל מסיקה, מפרקת

 פולו מ.י. אחזקה ושירותים בע״מ

( 5 ו - 25 ו 694  (ח״פ 9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

, כי באסיפה כללית שלא מן ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ם וו0.20ו.27, התקבלה ו ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את מרקו אלקבץ, ת״ז  החלטה לפרק את החברה מרצו

ן, למפרק החברה. ו ו/27, מודיעי  8945וו024, מרחי רחל אמנ

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 מרקו אלקבץ, מפרק

 פולו מ.י. אחזקה ושירותים בע״מ

( 5 ו - 25 ו 694  (ח״פ 9-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו ג-983  [נוסח חדש], התשמ״

ו ו/27, , בשעה 7.00ו, ברחי רחל אמנ ו . ו ום 2ו20.  הנ״ל תתכנס בי

ן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  מודיעי

כדי להחליט כיצד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 מרקו אלקבץ, מפרק

 אדרבה בע״מ

( 5 ו - 4 ו 3 4 ו 9 -  (ח״פ 6

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ם וו4.9.20, התקבלה החלטה ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את גל רותם, ת״ז 80ו037655,  לפרק את החברה מרצו

 מרחי רפאל איתן 2/67, פתח תקוה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גל רותם, מפרק
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מים דעה מוקדמת של ו2 י תרו על זכותם לקבל הו י  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 יצחק סיט, ת״ז 090ו205ו0, מרחי אלנבי 20ו, תל אביב, למפרק

 החברה.

 יצחק סיט, מפרק

 גילדה - חברה למסחר בע״מ

( 5 ו - 0 6799 ו -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

, כי באסיפה כללית שלא מן ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.20ו.23, לאחר ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

דעה מוקדמת של ו2 תרו על זכותם לקבל הו י  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את מיכל שדה, ת״ז ו972935, מבית יצחק, שער חפר, למפרקת

 החברה.

 מיכל שדה, מפרקת

 אל.אם.אר. נדל״ן בע״מ

( 5 ו - 4 0 2 ו 2 ו -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.20ו.23, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של ו2 י תרו על זכותם לקבל הו י  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ם טוב 8, בני ו ץ, ת״ז 09204ו37, מרחי קדושת י בי אל צבי מושקו ו  י

 ברק, למפרק החברה.

 יואל צבי מושקוביץ, מפרק

 רמה לעבודות אלומיניום בע״מ

( 5 ו - 2 7 ו 379 -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ו32(א) ו־338 לפקודת

, כי באסיפה כללית של  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום וו7.9.20, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יוסף חימיס, ת״ד

 23ו, ראמה 30055, טלפקסי 04-9880397, 04-9880997, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו ו בצירוף הו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הו

יענה. עד הנ״ל - לא י ו כאמור בתוך המו תי עו  את תבי

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2ו2.20.ו, בשעה

 6.00ו, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יוסף חימיס, רו״ח, מפרק

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  בל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הובחו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו באמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עודד פרגאי, מפרק

 בשן (985ו) בקרה שליטה ניהול ואחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-106152-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה

ום 1.1.2012, בשעה 16.00, ברחי בשן 5, רמת  הנ״ל תתבנס בי

 השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה ביצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 עודד פרגאי, מפרק

 אדא ש.י. יזמות (וו20) בע״מ

 (ח״פ 51-460610-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המנ

ום 17.10.2011, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי

ן ולמנות את עו״ד מרדבי בהן-ניסים,  לפרק את החברה מרצו

ם 39/41, ת״ד 1000, חיפה 31009, י נ י  ת״ז 024354557, משדי המג

 למפרק החברה.

 מרדכי כהן-ניסן, עו״ד, מפרק

 ת.ד.נ.ת. נכסים והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-093727-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המנ

ום 23.5.2011, לאחר שבל  של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י תרו על זבותם לקבל הו י  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

רושלים 152, חולון, למפרק חיאל לשמן, ת״ז 74828054, משדי י  י

 החברה.

 יחיאל לשמן, מפרק

 יצחק סיט סוכנות לביטוח (2000) בע״מ

 (ח״פ 51-289100-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי באסיפה בללית שלא מן המנ

ום 26.10.2011, לאחר שבל ון התשע״ב, 10.11.2011 של החברה הנ״ל, שהתבנסה בי  498 ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 חברתון בע״מ

( 5 ו - ו 0 ו 9 5 2 -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ום וו0.20ו.27, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רחל קופרמן, מרחי מקור  לפרק את החברה מרצו

, ירושלים, למפרקת החברה. ו ו / ם 3 י  חי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 רחל קופרמן, מפרקת

 קב ונקי סחר ושירותים בע״מ

( 5 ו - ו 4 5 ו 6 4 -  (ח״פ 3

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, התקבלה החלטה ו . ו ו . 20 ו ום ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח אורלי שטיינברג,  לפרק את החברה מרצו

ין אורן, שדי פל״ים 2, חיפה, למפרקת החברה.  מבני

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אורלי שטיינברג, רו״ח, מפרקת

 רולו ש.א. ניהול ואחזקות בע״מ

(5 ו  (ח״פ 393606-2-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, התקבלה החלטה ו . ו ו . 20 ו ום ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שלום אלימלך, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

הו שמיר 9ו, מושב משמר השבעה, למפרק  332245ו5, מרחי אלי

 החברה.

 שלום אלימלך, מפרק

 תות ערבה בע״מ

( 5 ו - 2 9 7 3 ו 8 -  (ח״פ ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

 חימיס אליאס (995ו) בע״מ

( 5 ו - 2 ו 3 798 -  (ח״פ 5

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ו32(א) ו־338 לפקודת

, כי באסיפה כללית של  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום וו7.9.20, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יוסף חימיס, ת״ד

 23ו, ראמה 30055, טלפקסי 04-9880397, 04-9880997, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו ו בצירוף הו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הו

יענה. עד הנ״ל - לא י ו כאמור בתוך המו תי עו  את תבי

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2ו2.20.ו, בשעה

 6.00ו, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף ח׳מיס, רו״ח, מפרק

 קואופ משאבות הדרום בע״מ

(5 ו  (ח״פ 290478-0-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ם וו0.20ו.27, התקבלה החלטה ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד נטע ארז, מ״ר 4034ו,  לפרק את החברה מרצו

ם 35, חיפה, למפרק החברה. י נ י  משדי המג

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נטע ארז, עו״ד, מפרק

 סלע שירותי שאיבה בע״מ

( 5 ו - ו 7 4488 -  (ח״פ 0

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

ן י י , כי באסיפה כללית שלא מן המנ ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

ם וו0.20ו.27, התקבלה החלטה ו  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד נטע ארז, מ״ר 4034ו,  לפרק את החברה מרצו

ם 35, חיפה, למפרק החברה. י נ י  משדי המג

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נטע ארז, עו״ד, מפרק
ון התשע״ב, 10.11.2011 499  ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו



 רחי החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 כרמל משה מוראל, מפרק

 אלון שלמה הנדסה בע״מ

(5 ו  (ח״פ 348938-5-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

, כי אסיפה סופית של החברה ו 983 ג-  [נוסח חדש], התשמ״

, בשעה 0.00ו, במשרד עו״ד אורון, .5ו ו2.20ו ום ו  הנ״ל תתכנס בי

 רחי החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 אלון שלמה, מפרק

 עמותת המכון למחקר באבות הכנסיה

 בנשיאות פרופ׳ טומס סי אודן

 (ע״ר 58-048295-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

ת, תו דעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמו  נמסרת בזה הו

תה הנ״ל, , כי באסיפה הכללית של העמו ו 980  התש״ם-

ום וו27.9.20, התקבלה החלטה לפרק את העמותה  שהתכנסה בי

ן ולמנות את ד״ר פטרה הלט, מרחי אפרתה 34, דירה 2ו,  מרצו

 ירושלים, למפרקת העמותה.

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו ש לו תבי  כל נושה שי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך ו2 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

 ד״ר פטרה הלט, מפרקת

 עיזבון המנוחה לובוב ברונר

 הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון זמני ובדבר

 הזמנה לנושים

- ה ״ כ ש ת  נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 99 לחוק הירושה, ה

 965ו, כי עו״ד דורון גושן, משדי פלי״ם 2, חיפה, ועורכת דין

ום וו29.5.20 למנהלי ו בי נ נה גולן, מרחי הרצל 25, נתניה, מו ו  צי

וחה לובוב ברונר, ת״ז 29ו042404, על פי החלטת בית  עיזבון המנ

ם ו 45040 מי -03 - ו ני משפחה בחיפה, בתיק מסי 0 י  המשפט לעני

 וו3.6.20ו.

זמן בזה א נושה של עיזבון המנוחה, מו ו  כל הטוען כי ה

ן לפי הכתובת זבו  להודיע, בכתב ובדואר רשום, למנהל העי

ם ו ם מי דשי ן בתוך שלושה חו זבו ו מהעי תי עו  הנ״ל, על תבי

דעה זו.  פרסום הו

עד הנ״ל לא תתקבל כל תביעה.  לאחר תום המו

״ד דורון גושן, עו״ד  ציונה גולן, עו

ן זבו  מנהלי העי

ון התשע״ב, 10.11.2011  ילקוט הפרסומים 6317, י״ג בחשו

ום 10.10.2011, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד איריס גז מסד, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן 13, חדרה, למפרקת החברה.  022625875, מרח׳ חבצלת השרו

 איריס גז מסד, עו״ד, מפרקת

 אסתר בר ציון בע״מ
 (ח״פ 51-329286-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.10.2011, התקבלה החלטה

 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ויקטור אוזן,

 מרח׳ ריינס 6, גבעתיים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו ו בצירוף הו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הו

יענה. עד הנ״ל - לא י ו כאמור בתוך המו תי עו  את תבי

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.12.2011,

 בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ויקטור אוזן, עו״ד, מפרק

 רונית מ.ש. בע״מ

 (ח״פ 51-355192-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו־338 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.7.2011, התקבלה החלטה במניין

 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית משרקי, מרח׳

צות 40, רמת גן, למפרקת החברה.  התפו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 30 י ו תי כחו ו בצירוף הו תי עו  תבי

ו אדם אחר שלא יגיש דעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה א  הו

יענה. עד הנ״ל - לא י ו כאמור בתוך המו תי עו  את תבי

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.12.2011,

 אצל המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונית משרקי, מפרקת

 גריון בע״מ

 (ח״פ 51-330111-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 15.12.2011, בשעה 11.00 במשרד עו״ד אורון,  הנ״ל תתכנס בי

500 

ISSN 0334-3030 ם ר 12.96 שקלים חדשי  סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחי




