רשומות

ילקוט הפרסומים
ב״ה בטבת התשם״ו

 25בינואר 2006

5485

עמוד

עמוד
ה ו ד ע ו ת ע ל ה ג ש ת בקשות לבחינה מ ח ד ש ש ל היטלי

ה ו ד ע ה ע ל מינוי קציני תגמולים לפי חוק מ ש פ ח ו ת
חיילים שנספו ב מ ע ר כ ה )תגמולים ושיקום(

1570

ה ו ד ע ה בדבר שיעורי פסיקת ריבית ו ה צ מ ד ה

צו ה ע נ ק ת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי
סמכויות אכיפה  -מעצרים(
ה ר ש א ו ת לפי פקודת ה פ ר ו צ ד ו ר ה ה פ ל י ל י ת ) ע ד ו ת ( —

1570

ה ו ד ע ה ע ל מתן צ ו ה א ר ב ה לפי חוק יישום הסבם

1570

הביניים בדבר ה ג ד ה ה מ ע ר ב י ת ו ר צ ו ע ת עזה
)הגבלתפעילות(

ה ר ש א ה והסמכה לפי פקודת ה פ ר ו צ ד ו ר ה ה פ ל י ל י ת
)עדות( ולפי חוק ה ג נ ת ה צ ו מ ח

1571

ה ס מ כ ו ת לפי פקודת מם הכנסה ,לפי חוק מם רכוש
מכירה ורכישה( ,ולפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים(

1572

א צ י ל ת ס מ ב ו ת לפי חוק־יםוד :ה מ מ ש ל ה

1374

ה ב ר ה במוסדות ,בתארים ,ו ב ת ע ו ד ו ת גמר לענין כשירות
1574

מינוי מ מ ל א ת מקום נוספת ל נ צ י ג ת ש ר ה ב ר י א ו ת
ב ו ו ע ד ו ת מקומיות לתכנון ולבניה

1575

1575

1576

ה ו ד ע ה בדבר ה ע ל ו ת ה כ ו ל ל ת ה מ מ ו צ ע ת לאשראי לא
צ מ ו ד הניתן ל צ י ב ו ר

וקרן פיצויים ,לפי חוק מיסוי מקרקעין)שבח,

ל ע ב ו ד ה סוציאלית

היצף

1375

1576

הכרזות ע ל אזורים נגועים ב מ ח ל ת הניוקםל

1576

ה ו ד ע ה בדבר קביעת תקנים

1576

ה ו ד ע ה בדבר שינויים בתקנים

1577

ה ו ד ע ו ת לפי חוק ה ת כ נ ו ן והבניה

1577

ה ו ד ע ו ת לפי פקודת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת

1598

ה ו ד ע ו ת מ א ת הכונס הרשמי

1401

הודעות מאת הציבור

1401

)(2

הודעה על מינוי קציני תגמולים
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י950-ו
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק משפחות
חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י950-ו ,
מיניתי את הרשומים מטה לקציני תגמולים לענין החוק
האמור:
ו

אסתר בן דור ,ת״ז 03628283
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז חיפה ,רח׳ דוד המלך ,44
נוה דוד ,חיפה ;35421
י ש ר א ל ה  -א ל ה ורדי ,ת״ז 54727045
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז מרכז ,דרך דורי ,ת״ד ,976
קרית אונו ;55108
יפה זפרני ,ת״ז 063779847
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז דרום ,שד׳ בן צבי 0ו,
מגדלי הרכבת ,קומה  ,8באר שבע ;84893
איל לוי ,ת״ז 57429557
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז ירושלים ,רח׳ ביתר ,2
ירושלים ;93386
ליאורה מנדלוביץ׳ ,ת״ז 055574586
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז חיפה ,רח׳ המלך דוד ,44
נוה דוד חיפה ;35421
עמליה תהילה ,ת״ז 04814943
המען :אגף משפחות והנצחה  -מחוז מרכז ,דרך דורי ,ת״ד ,976
קרית אונו .55108
תוקף המינוי מיום י״ב בטבת התשס״ו) 12בינואר .(2006
כ״ז בכסלו התשס״ו) 28בדצמבר (2005
)3-321חמ ( I I
שאול מופז
ש ר הביטחון
1

ס״ח התש״י ,עמי .162
צו ה ע נ ק ת ס מ כ ו י ו ת
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים(,
התשנ״ו1996-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק(,
אני מעניק בזה למפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות,
התשמ״ט , 1989-וששמותיהם מפורטים להלן ,סמכויות עיכוב
ומעצר כמפורט להלן בשעה ש ה ם חוקרים עבירות על סעיף
 37לחוק העתיקות ,התשל״ח , 1978-ולשם כך בלבד תהיה
1

2

סמכות מעצר לפי סעיף )23ב( לחוק.
השם

מסי זהות

יגאל ישראל
דב נחליאלי
אורן שמואלי
גרגורי סרי
יעקב הוסטר
דניאל וורגה
טלי ג׳ני־אריקסון
אלה נגורסקי
גיון זליגמן
תאופיק דעדלה
זובייר עדוי
יובל ברוך
עדנה אייש
יעקב שרביט
רון שטיינמץ
יוסי לוי
מרואן מסארווה
צח קניאס
דייגו ברקן
משה עגימי
כמיל סארי
עמית ראם
פליקס וולנסקי
דרור ברשד
אליעזר שטרן
צח הורוביץ
סיגל גולן
עבדאללה מוקארי
אורן זינגבוים
הנדריק ברון
רפא אבו ריא
אמיר גנור
אלון קליין
ניר דוסטלפלד
אורי חופש
רון קהתי
יוסי מ ש ה

050322866
050485556
059562793
306273988
062651534
304205768
017375502
313104614
011332400
036267755
027632926
058141813
022533335
057819906
027992395
054502216
059897249
024168809
302423421
059818799
023195209
028408268
308965276
055866206
054077615
022331128
027886498
058199753
028109171
11996972
058584855
023850126
022577522
024338436
022355689
023656275
056521883

תוקפו ש ל צו הענקת סמכויות זה עד יום כ״ב בטבת
התשס״ח ) 31בדצמבר  (2007וכל עוד מקבלי הסמכויות
משמשים במשרתם האמורה.
כ״ז בכסלו התשס״ו) 28בדצמבר (2005
)חמ (3-2849
גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים

3

להם -
) (1סמכות עיכוב לפי סעיף )67א( לחוק ,למעט סמכות לעכב על
יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי סעיף )68א(
לחוק ,למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת המשטרה; לפי
סעיף  69לחוק;
1

ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;338התשנ״ז ,עמי .116

2

ס״ח התשמ״ט ,עמי .88

3

ס״ח התשל״ח ,עמי .76

1370

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית)עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,אני מרשה בזה את עובדי הרבנות הראשית המפורטים
להלן ,ואשר מונו למפקחים על פי חוק העבירות המינהליות,
התשמ״ו985-ו  ,לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות,
1

2

1

חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי .439

2

ס״ח התשמ״ו ,עמי .31
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

התשמ״ג983-ו )להלן  -החוק( ,שנקבעו כעבירות מינהליות
בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  -איסור הונאה
בכשרות( ,התשנ״ב992-ו  ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על פי החוק:
3

4

)ו( חוק הגנת הצומח ,חוק הזרעים ,התשט״ז956-ו
)להלן  -חוק הזרעים( ,וחוק לפיקוח על יצוא הצמח
ומוצריו ,התשי״ד954-ו :

3

4

מסי זהות
053222121
055468128
022156814
022661466
037337255

יעקב סבג
עזרא הררי רפול
רפאל יוחאי
יעקב אבורמד
ליאור כהן

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח )31
בדצמבר  ,(2007וכל עוד מקבלי ה ה ר ש א ה מ ש מ ש י ם במשרתם
האמורה.
כ״ז בכסלו התשס״ו) 28בדצמבר (2005
)חמ (3-279
גדעון עזרא

4

אלדד לנדס
אברהם פינשטט
ראול קליינרמן
מ ש ה וייס
מאיר מזרחי
שאלתיאל דמתי
שלומית ציוני
מאיר זילברמן
דוד דהן
עופרה עברון
ליאת גהאנמא

חוק הגנת הצומח וחוק לפיקוח ע
התשי״ד954-ו:

ה ש ר לביטחון הפנים
3

השם

מסי זהות
003311495
005116116
017639493
050269232
012180477
055070106
059030635
051802866
069206563
022498885
027926583

ס״ח התשמ״ג ,עמי .128
ק״ת התשנ״ב ,עמי .990

השם

מסי זהות

אמנון צדוק

009770504
055395735
07182264
012378584

־
ציון כהן
אבנר ציון
ר ן

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,אני מרשה את חוקרת ה ר ש ו ת לניירות ערך ,רונית
מנדלבאום ,ת״ז  ,034559393אשר הוסמכה בידי יושב ראש
רשות ניירות ערך בתוקף סמכותו לפי סעיפים 56א56 ,ב ו־56ג
לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח , 1968-לחקור ח ש ד לביצוע עבירות
לפי סעיפים 424 ,424 ,423 ,415 ,291 ,290 ,284 ,246 ,245 ,244א
ו־ 425לחוק העונשין ,התשכ״ז. 1977-
1

3

תוקף ה ה ר ש א ה עד יום כ״ב בטבת התשס״ח ) 31בדצמבר
 (2007וכל עוד מקבלת ה ה ר ש א ה מ ש מ ש ת בתפקידה.
)חמ (3-279
גדעון עזרא
ה ש ר לביטחון הפנים
חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .439

2

3

ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״א ,עמי .104
הרשאה והסמכה

2

2

4

5

6

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

השם

מסי זהות

מרים פרוינד
רינה אשכנזי
טוביה יעקובי
שבתאי יהודה
ליאנה זרבי

065046971
012193975
000871558
075957654
064660228

6

3

1

יהושע קידמי

008598179

5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,וסעיף 11א לחוק הגנת הצומח ,התשט״ז1956-
)להלן  -חוק הגנת הצומח( ,אני מרשה ומסמיך בזאת ,לפי הענין,
את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,אשר מונו למפקחים
על פי החוקים כמפורט להלן ,ומסמיכם לערוך חקירות בקשר
לביצוע עבירות על פי אותם חוקים:
חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .439
ס״ח התשט״ז ,עמי  ;79התש״ל ,עמי .36

השם

מסי זהות

כמו כן בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה
הפלילית )עדות( ,אני מרשה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר המפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות
על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח957-ו  ,לענין
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יייצור מספוא והסחר בו(,
התשל״א-ו97ו :

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ולפי חוק הגנת
הצומח ,התשט״ז1956-
1

אסיה פורמן

חוק הגנת הצומח:

כ״ז בכסלו התשס״ו) 28בדצמבר (2005

ס״ח התשכ״ח ,עמי  ;234התשמ״ח ,עמי .188

השם

מסי זהות
017272402

חוק הזרעים וחוק הגנת הצומח:

2

1

ב ן

ד ו ד

השם

מסי זהות

אלדד לנדס
מרים פרוינד
רינה אשכנזי
דב באומגרט

003311495
065046971
012193975
064730385

ס״ח
ס״ח
ס״ח
ק״ת

התשט״ז ,עמי .97
התשי״ד ,עמי .137
התשי״ח ,עמי  ;24התשנ״א ,עמי .203
התשל״א ,עמי  ;1518התשנ״ד ,עמי .110

1371

השם

מסי זהות

השם

מסי זהות

ציון כהן הושנג
יוסי אורן
אהוד דגן

015855422
072907439
049356066

דוד ברזין
ברוך יצחקי

015959927
043301696

תוקפה ש ל הרשאה והסמכה זו עד תום שנה ממועד
חתימת כתב ה ה ר ש א ה וההסמכה ,וכל עוד מקבלי ה ה ר ש א ה
וההסמכה משמשים במשרתם האמורה.

תוקפה ש ל הסמכה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח )31
בדצמבר  (2007וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
אי בטבת התשס״ו) 1בינואר (2006
)חמ (3-2521

בי בטבת התשס״ו) 2בינואר (2006
)חמ (3-279

גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים
גדעון עזרא
ה ש ר לביטחון הפנים

הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף
 97לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( ה ת ש כ ״ ג -
) 1963להלן  -חיקוקי המס( וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,ש ה ם
פקידי שומה המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות
או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם
גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים ל ה ש ת מ ש בסמכויות האמורות
בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:
1

2

3

4

) (1סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;
) (2סמכות מעצר על פי סעיף )23א() (3) ,(2ו־ 6וסעיף )23ב(
לחוק.
מ ס י ז הו ת

ת

שמעון כהן
רות בן שמואל
עפר ש ד ה
יעקב שובזק
יונתן קורץ
אבישי פדר
אליהו יצחקי
שלמה עמרם
דוד כהן
רמי אסעד
יוסף גבע
שמואל משולם
שמואל בס
זמי רהט
סמדר בנעים
חיים שעייה
סמדר בין
ישראל גיקי
מ ש ה עמיאל

ת

ת ת ת

תת

ת

052161734
057879827
057879041
051236743
053650941
059185892
059724914
05291402
050152297
206269324
050063486
010273647
064507304
009055666
022669022
022118954
058747510
065888125
057390841

הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף
 97לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( ה ת ש כ ״ ג -
) 1963להלן  -חיקוקי המס( וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך א ת עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,ש ה ם
פקידי ש ו מ ה המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות
או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם
גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים ל ה ש ת מ ש בסמכויות האמורות
בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:
1

2

3

4

) (1סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;
) (2סמכויות מעצר על פי סעיף )23א() (3) ,(2ו־) (6וסעיף )23ב(
לחוק.
השם

מסי זהות

זוהר יום טוב
אבנר נוקראי
רון חכם
אהרון ניצינסקי
דוד דחליקה
דני דבש
אברהם אלאלוף
אילן דאר
ליאור ברק
אסתר חוטובולי
יעקב כהן
ציפורה בן עמי
יניב שטרית
שלמה אלגוזי
שלמה מועלם
אריה נחמני
אלברט בן שטרית
אבי כהן
יחיאל ארד
שלמה אבישר

053674958
058727561
059065508
064546146
053922282
065140279
000133900
029517257
028075844
031744949
025296005
011195823
032120602
069530103
054579453
058850900
068284348
059642561
302084553
059176768

1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100ה ת ש כ

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

3

ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשנ״ט ,עמי .130

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עמי .91

4

ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;350התשנ״ז ,עמי .116

ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשנ״ט ,עמי .130

2

ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;350התשנ״ז ,עמי .116

1372

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

השם
ניר גיינו
ישראל גנץ
חיים נמדר
דניאל דרור
אליעזר חיימוב
אריה בן דוד
דוד יעקב
אשר מנטוביץ
אילן נסים
אילן גרוסמן
חנוך פלג
אסף טטר
איתי שוהם
ערן באוברג
שלמה כהן רותם
גולן מרדכי
דורון מלכה
אלה זליקסון
זהבה בקר
נח קופרשטיין
טל דרורי
אסתר סטרולוביץ
ריקי ללום
גלעד למפרום
יוסף אגם
ענת כץ
חוה גולני
אילן הרשברג
אהרון עוז
רחל סייג
אסתר אייזלר
יהודית קידר
נעמה שפי
צור גינת
אירית קרן
יצחק רופא
שחר קולגדר

תת

מ ס י ז הו ת
ת

ת

ת

ת

תת

השם

ת

059807610
028812154
029513462
028637197
016685794
067593657
041377888
012334744
054136346
058316290
051589778
024348302
027272376
024348138
031810914
024512196
024903932
016739286
055902829
053567905
031984164
038585063
028483410
030901169
016529612
056046774
023029119
056044233
056578784
051196830
055740294
054679790
038353090
001969633
029570744
038555314
038440186

קארין ברודי מאירי
ערן דביר
מוטי אטל
נעמי ברכה
יובל מכפש
פסח מתתיהו
עמירם זקס
יצחק כהן
יהונתן דוד
ששון כהן
שמעון גליקמן
מאיר צמרת
אילנה גלזר
עמוס שמעונוב
דוד אפרים
מישאל כהן

059572693
030594592

דניאל בידרמן
עמיחי גורפינקל
אריה אסל

056180862
022725659
064164767

אבי אביסרור
אבנר כהן
ברוך כהן
דני גבאי
אברהם שהבאזי
יוסף שבירו
רחל שלום
אלעד נוימן
אייל שבו
שחר דמתי
אלון וילנצייק
גבריאל סימנטוב
עופר כהן
אסתר פניזיל
דניאל אברהם

ת

ת

ת

ת

תת

069138337
022665830
051009173
057455396
059705442
070883459
033941063
025413261
059723791
022646483
058841263
046378675
024405961
027456607
054261573

תוקפה ש ל הסמכה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח )31
בדצמבר  (2007וכל עוד מקבלי ההסמכה מ ש מ ש י ם בתפקידם.
כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר (2005
)חמ (3-2521
גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים
הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
ה ת ש כ ״ א  -ו  9 6ו  ,לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג963-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,ה ת ש כ ״ א  -ו  9 6ו  ,וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ״ג963-ו ,
אני מסמיך א ת עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,ש ה ם
פקידי שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים,
לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם
חיקוקים או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים ל ה ש ת מ ש
בסמכויות שבאותם חיקוקים:
ו

2

3

השם
נתנאל יוסף
קרן צבי
אביבה צרפתי
אלי שועה
אריה אקס
צבי שריר
אלי מ ש ה
סמי ערד
אהובה דרור אהרוני
יפה אפריאט
ראם כהן
יוני חברוני
גיל גבע
יאיר גרונר
אורי סייג
שלום אבוטבול

031894134
033067422
027401439
025714858
029743101
050074376
052770658
057679623
053212585
056381189
064907660
065502460
051678951
055489264

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

תת

מ ס י ז הו ת

ת

1

2

3

תת

מ ס י ז הו ת
ת

ת

ת

ת

תת

ת

022108948
051059384
077181147
051152395
065472847
004527768
013317664
064663404
055334403
061120747
054500749
052279536
023627854
028095396
059262071
058484163

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עמי .91
ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשנ״ט ,עמי .130
137 3

תוקפה ש ל הסמכה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח )31
בדצמבר  (2007וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
אי בטבת התשס״ו) 1בינואר (2006
)חמ (3-2521
גדעון עזרא
ה ש ר לביטחון הפנים
הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג1963-

השם

מסי זהות

מירה גלינואר
צביקה ליבוביץ
מיריי בר־זיו
מרים ביטון
טלי יצחקי
יצחק קוסטו
אורן זלקינד
זאב קציר
עובדיה ציוני
יוסף חן
יעקב חכם
מוריס צרפתי
עשהאל בן יעקב
רן גולדשטיין
יוסף בוכריס

0ZS67S786
0S61441Z4
oZZ839799
0334891S4
0ZS163Z0S
oZ49Z83Z7
oS9Z74ZS8
oS747iZ94
o44947o4Z
0S8367S09
0S0718683
063418834
0Z71960S4
0386S7748
04Z461194

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ״ג, 1963-
אני מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,ש ה ם
פקידי שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים,
לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם
תוקפה ש ל הסמכה זו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח )31
חיקוקים או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים ל ה ש ת מ ש
בדצמבר 7Zooוכל עוד מקבלי ההסמכה מ ש מ ש י ם בתפקידם( .
בסמכויות שבאותם חיקוקים:
( Z o o s 9
כ״ח בכסלו ה ת ש ס ״ ו )  Zבדצמבר
מסי זהות
השם
)חמ ו(3-252
איה בן יהודה
גדעון עזרא
0S1914331
אנגלגדר
השר לביטחון הפנים
0SZ64Z030
אהרון עסיס
o7873ZZ37
מרים רחמים
אצילת סמכות
oooio834o
רבקה מועלם
לפי חוק-יסוד :הממשלה
עזרא טרבלסי
0777S7649
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק-יסוד :הממשלה  ,אני
oZ8997773
רון בן ישי
S81410Z9את סמכותי לפי סעיף
,0
אוצל לתומר מוסקוביץ ,ת״ז
oooi3i8S4
יחזקאל צמח
 siלפקודת האגודות ה ש י ת ו פ י ו ת  /לדון ולהכריע בערעורים
oSiS99S9S
אברהם לוי
על צווים שנתן רשם האגודות השיתופיות ,כאמור בסעיף Si
0S46Z3087
אהובה דוק
האמור.
oZ4949ii7
זוהר מורי
י״ח בתמוז התשס״ד )7ביולי (004Z
oZ4i73Sio
איריס אלוש
)חמ 7ו(3-
oS9oS4S8S
אריק אמסלם
אהוד אולמרט
0Z68S8Z17
אלכס סלע
שר ה ת ע ש י ה המסחר והתעסוקה
שולמית סיני
0S4S83786
ס״ח ה ת ש ס ״ א . 8 s 1
,
י
מ
ע
06943899Z
נורית אמסלם
חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .336
0S6S7S400
איילה סבג
0S9096743
יעקב כהן
ה כ ר ה במוסדות ,ב ת א ר י ם  ,ובתעודות ג מ ר לענין
oZ9o9ZSi7
חגית ייני
כשירות לעבודה סוציאלית
063441034
יעקב אלימלך
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ״ו996-ו
oi3o8SZ79
אליזבט בן חמו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א() 0ו (3)-לחוק העובדים
ליאורה גרשוני
0SS6S9Ó19
הסוציאליים ,התשנ״ו996-ו  ,ולאחר התייעצות עם המועצה
06S88Ó731
אנדרי לוז
לעבודה סוציאלית ,אני מכיר -
ooZ43iiZo
דוד בן עוזיאל
3oS8Z3SSi
אילונה ורמן
)א( במוסדות ללימודי עבודה סוציאלית ,מחוץ לישראל,
המצוינים להלן ובתעודות הגמר המפורטות להלן הניתנות
03Z110967
יוסף קדם
על ידם לענין כשירות לעבודה סוציאלית:
oZ7473iZ3
אפרת לייכטר
013378617
עמית קרן
)ו( תעודה ממלכתית בעבודה סוציאלית ש ל המכון
0Z9Z630S0
אבנר סבאג
האזורי לעבודה סוציאלית ,אקיטן ,בורדו צרפת.
038S67ZS1
ששון לוי
)INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL,
oZ9348497
רחל זנד
(AQUITAINE, BORDEAUX, FRANCE
oZ8o7SoS9
גלית מלמד
) (2תעודת גמר בעבודה סוציאלית ש ל המחלקה לעבודה
סוציאלית ,בית הספר ״הוגה״ ,גנט ,בלגיה.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
1

2

3

1

1

Z

ו

1

2

3

)(HOGESCHOOL, GENT, BELGIUM

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עמי .91
ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשנ״ט ,עמי .130
i
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ע

מ

י

,

ס״ח ה ת ש נ ״ ו  ; i S Zהתשס״ד ,עמי .4Z4

כ״ה בטבתהתשס״וs48s,ילקוטהפרסומים

0061.Z.ZS ,

)ב( במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לארץ המפורט להלן,
ובתואר המפורט להלן הניתן על ידו לענין כשירות לעבודה
סוציאלית:
תואר בוגר )בקלריוס( בעבודה סוציאלית ש ל המוסד
הגבוה לעבודה סוציאלית בקהיר ,מצרים.

לקבלת עותק גלוי מהבקשה ולכל בירור נוסף ,ניתן לפנות
לטל' .02-6662621/2
י״ז בטבת התשס״ו) 17בינואר (2006
)חמ (3-383
ראובן פסח
ממונה על היטל היצף
והיטל משווה

)THE HIGHER INSTITUT OF SOCIAL WORK,
(CAIRO, EGYPT
וי בתשרי התשס״ו) 30באוקטובר (2005

הודעה על ה ג ש ת ב ק ש ה לבחינה מ ח ד ש ש ל
היטל היצף

)חמ (3-2795
אריאל שרון
ראש הממשלה ושר הרווחה
מינוי מ מ ל א ת מקום נוספת ל נ צ י ג ת ש ר ה ב ר י א ו ת
בוועדות מ ק ו מ י ו ת ל ת כ נ ו ן ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א)א( לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,אני ממנה את זהבה סדן ,ת״ז ,54907993
לממלאת מקום נוספת לנציגתי בוועדות מקומיות לתכנון
ולבניה אלה :ירושלים ,מטה יהודה ,בית ש מ ש והראל.

לפי חוק היטלי סחר ,התשנ״א1991-
אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף )30ג( לחוק היטלי
סחר ,ה ת ש נ ״ א ^ ^ )להלן  -החוק( ,כי הוגשה בקשה בידי
חברת אביזרי צנרת כרמיאל ישראל בע״מ ,לבחינה מחדש ש ל
היטל היצף על יבוא קשתות פלדה מתוצרת סין העממית.
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף )30א( לחוק החלטתי כי יש
לכאורה יסוד לבקשה זו.

ו

ה׳ בטבת התשס״ו) 5בינואר (2006
)חמ (3-7
דני נוה
שר הבריאות
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשנ״ה ,עמי .450
הודעה על ה ג ש ת ב ק ש ה לבחינה מ ח ד ש ש ל
היטל היצף
לפי חוק היטלי סחר ,התשנ״א-ו99ו

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף )30ג( לחוק היטלי
סחר ,ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו )להלן  -החוק( ,כי הוגשה בקשה בידי
חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע״מ ,לבחינה מחדש ש ל
היטל היצף על יבוא מלט מטורקיה.
ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף )30א( לחוק החלטתי כי יש
לכאורה יסוד לבקשה זו.
נושא הבקשה הוא טובין המסווגים בפרט המכס25.23.2900 :
לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על הטובין ,ה ת ש ס ״ ד -
. 2004

נושא הבקשה הוא טובין המסווגים בפרט המכס:
 73.07.9920 ,73.07.9340לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה
על הטובין ,התשס״ד. 2004-
2

לפי סעיף )30ד( לחוק ,רשאים הצדדים להליך וצדדים
מעוניינים אחרים להשיב על הבקשה בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו.
בהתאם לסעיפים )8ב( ו־ 32לחוק ,רשאים הצדדים להליך
 המבקש ,היבואן ,או מי שהוזמן כצד לדיוני הוועדה בידיהממונה או בידי יושב ראש הוועדה לעיין בבקשה או בכל
חומר אחר ש ה ו מ צ א לממונה או לוועדה ,למעט מידע שנקבע,
לבקשת מוסר המידע ,כחסוי.
הכתובת למסירת תשובה היא משרד ה ת ע ש י ה המסחר
והתעסוקה ,רח׳ בנק ישראל  ,5ירושלים .91036
לקבלת עותק גלוי מהבקשה ולכל בירור נוסף ,ניתן לפנות
לטל׳ .02-6662621/2
י״ז בטבת התשס״ו ) 17בינואר (2006
)חמ (3-383
ראובן פסח
ממונה על היטל היצף
והיטל משווה
1

2

2

לפי סעיף )30ד( לחוק ,רשאים הצדדים להליך וצדדים
מעוניינים אחרים להשיב על הבקשה בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו.
בהתאם לסעיפים )8ב( ו־ 32לחוק ,רשאים הצדדים להליך
 המבקש ,היבואן ,או מי שהוזמן כצד לדיוני הוועדה בידיהממונה או בידי יושב ראש הוועדה לעיין בבקשה או בכל
חומר אחר ש ה ו מ צ א לממונה או לוועדה ,למעט מידע שנקבע,
לבקשת מוסר המידע ,כחסוי.
הכתובת למסירת תשובה היא משרד ה ת ע ש י ה המסחר
והתעסוקה ,רח׳ בנק ישראל  ,5ירושלים 036ו.9
1

ס״ח התשנ״א ,עמי .38

2

ק״ת-מק״ח ,התשס״ד ,עמ׳ .43

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ס״ח התשנ״א ,עמי .38
ק״ת-מק״ח ,התשס״ד ,עמ׳ .43
הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית ו ה צ מ ד ה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור הריבית
ודרך חישובה( ,התשס״ג2003-

בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה( ,התשס״ג , 2003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א , 1961-לתקופה
שמיום א׳ בטבת התשס״ו ) 1בינואר  (2006עד יום ב׳ בניסן
התשס״ו ) 3במרס  ,(2006יהיו כדלהלן:
1

2

.1

ריבית צמודה
שיעור ״ריבית צמודה״ יעמוד על  4.3%לשנה.

1

ק״ת התשס״ג ,עמי .588

2

ס״ח התשכ״ו ,עמי .192
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.2

ריבית שקלית

ה כ ר ז ה על אזורים נגועים ב מ ח ל ת הניוקסל

שיעור ״ריבית שקלית״ יעמוד על  7.1%לשנה.
.3

ריבית במטבע חוץ)דולר(
שיעור ״ריבית במטבע חוץ״ יעמוד על  5.5%לשנה.

.4

ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור ״ריבית פיגורים״ יעמוד על  10.8%לשנה.

חי בטבת התשס״ו ) 8בינואר (2006
)חמ (3-3220
ירון זליכה
החשב הכללי

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה ,במושב רמת
צבי שבתחום המועצה האזורית גלבוע מחלת הניוקסל:
1

מושב רמת צבי ,מושב מולדת ,מדגרית מולדת-בראון,
לול מולדת-רביה כבדה ובכל מקום אחר ה נ מ צ א ברדיוס ש ל
ש ל ו ש ה ק״מ ממושב רמת צבי.
י״ט בטבת התשס״ו ) 19בינואר (2006
)חמ (3-126
מ ש ה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה על מ ת ן צו ה א ר כ ה
1

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה )הגבלת פעילות( ,התשנ״ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף )3ג( לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(,
התשנ״ה) 1994-להלן  -החוק( ,כי לאחר שהובאה לידיעת
ה ש ר לביטחון הפנים )להלן  -השר( ,הערכת גורמי הביטחון
כי הגוף המכונה ״אולא אל קבלתין״ בראשות עלי חג׳אג׳
ומערך האבטחה בראשות חמדי פאוזי חסן רג׳בי הם נציגות
ש ל ה ר ש ו ת הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה בלי
שניתן לפעילותם היתר בכתב ,כנדרש בסעיף )3א( לחוק ,הוציא
ה ש ר ביום י״ח בחשון התשס״ו ) 20בנובמבר  (2005צו לפי סעיף
)3ב( לחוק ,המורה על הארכת תוקפו ש ל ה צ ו שהוציא השר
על פי החוק בתאריך  10ביוני  2002ושתוקפו הוארך בצווים
מתאריכים  9בדצמבר  4 ,2002ביוני  29 ,2003בנובמבר 28 ,2003
במאי  22 ,2004בנובמבר  2004ו־ 29במאי  ,2005לתקופה נוספת
ש ל ש י ש ה חודשים החל ביום  3בדצמבר .2005
1

ה כ ר ז ה על אזורים נגועים ב מ ח ל ת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ אדמית ,שבתחום
המועצה האזורית מטה אשר ,מחלת הניוקסל:
1

קיבוץ אדמית ,מושב יערה ,קיבוץ אילון ,ערמשה ובכל
מקום אחר ה נ מ צ א ברדיוס ש ל ש ל ו ש ה ק״מ מקיבוץ אדמית.
כ״ג בטבת התשס״ו ) 23בינואר (2006
)חמ (3-126
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
1

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-

)חמ (3-2824
יוחנן דנינו ,ניצב
ראש המטה המבצעי
המשרד לביטחון הפנים
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;85התשנ״ו ,עמי .40
הודעה בדבר העלות הכוללת ה מ מ ו צ ע ת ל א ש ר א י
ל א צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות ,התשנ״ג1993-
לפי סעיף )5א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
התשנ״ג , 1993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוקטובר
 2005היה  7.13אחוזים.
1

בי בטבת התשס״ו ) 2בינואר (2006
)חמ (3-2468
דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
בנק ישראל
1

ס״ח התשנ״ג ,עמי .174

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
הודעה בדבר קביעת תקנים

כ״ה בכסלו התשס״ו ) 26בדצמבר (2005

1

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84

בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג , 1953-אני
מודיעה ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,א ת התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת״י  401חלק  - 1שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים ש ל דוודים
לקיטור ,למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטורה
גבוהה :נוהל מקוצר ,מדצמבר  ,2005בא במקום ת״י 401
ממאי ;1961
ת״י  401חלק  - 2שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים ש ל דוודים
לקיטור ,למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטורה
גבוהה :נוהל מורחב ,מדצמבר  ,2005בא במקום ת״י 401
ממאי ;1961
ת״י  576חלק  - 2מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים
וחמים( בתוך בנינים :הוראות התקנה לצנרת פוליוויניל
כלורי קשיח ) ,(PVC-Uמדצמבר ;2005
ת״י  709חלק  - 1ריהוט  -שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך:
מידות פונקציונליות מדצמבר  ,2005בא במקום המהדורה
מיוני ;2003
ת״י  819חלק  - 1מכליות כביש להובלת חומרים מסוכנים:
דרישות כלליות ,מדצמבר  ,2005בא במקום המהדורה
מנובמבר ;1996
ת״י  935חלק  - 6חומרים לסימון דרכים :צבעים ויריעות לסימון
אתרי עבודה ,מדצמבר ;2005
1
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ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשי״ח ,עמי  ;2התשל״ט ,עמי .34
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ת״י  958חלק  - 2מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים
וחמים( בתוך בנינים :הוראות התקנה לצנרת פוליפרופילן,
מדצמבר ;2005
ת״י  - 1266דלקים ימיים ,מדצמבר  ,2005בא במקום המהדורה
מאוגוסט ;1987
ת״י  1463חלק  - 1מוצרים גאוסינתטיים :מונחים והגדרות,
מדצמבר ;2005
ת״י  1463חלק  - 2מוצים גאוסינתטיים :גאוטקסטילים ומוצרים
הקשורים אליהם  -זיהוי באתר ,מדצמבר  ,2005בא במקום
המהדורה מדצמבר ;2003
ת״י  1463חלק  - 3מוצרים גאוסינתטיים :גאוטקסטילים
ומוצרים הקשורים אליהם  -אופיינים הנדרשים לשימוש
בבניית כבישים ואזורי תנועה אחרים )למעט מסילות ברזל
ומובלעות אספלט( ,מדצמבר ;2005
ת״י  1463חלק  - 4מוצרים גאוסינתטיים :גאוטקסטילים
ומוצרים הקשורים אליהם  -אופיינים הנדרשים לשימוש
בבניית מסילות ברזל ,מדצמבר ;2005

ת״י  466חלק  - 1חוקת הבטון :עקרונות כלליים ,גיליון תיקון
מס׳  ,1מדצמבר  2005למהדורה מיוני ;2003
ת״י  - 756צבעים סינתטיים )אלקידיים( :צבעי גימור מבריקים,
גיליון תיקון מס׳  4מדצמבר  ,2005למהדורה מפברואר 1994
ולגיליונות התיקון מס׳  1מנובמבר  ,1995מס׳  2מאפריל
 ,1999מס׳  3מאוגוסט  2002ותיקון הטעות מאוקטובר ;1996
ת״י  934חלק  - 1סימון דרכים :הכנת דרכי אספלט לסימון
בצבע והשמתו ,גיליון תיקון מס׳  1מדצמבר  2005למהדורה
מאפריל ;2001
ת״י  935חלק  - 1חומרים לסימון דרכים :צבעים ,גיליון תיקון
מס׳  3מדצמבר  ,2005למהדורה מיוני  1999ולגיליונות
התיקון מס׳  1מדצמבר  2001ומס׳  2ממאי ;2003
ת״י  961חלק  - 6.1מתיישבות )תאימות( אלקטרומגנטית:
גבולים ושיטות מדידה ש ל אופייני הפרעות רדיו מציוד
טכנולוגיית מידע ,גיליון תיקון מס׳  2מדצמבר 2005
למהדורה מאוגוסט  2001ולגיליון תיקון מס׳  1מדצמבר
;2002

ת״י  1463חלק  - 5מוצרים גאוסינתטיים :גאוטקסטילים
ומוצרים הקשורים אליהם  -אופיינים הנדרשים לשימוש
בעבודות עפר ,יסודות ומבני תמיכה ,מדצמבר ;2005

ת״י  - 1343צבעים ולכות :אריזה וסימון ,גיליון תיקון מס׳ 1
מדצמבר  2005למהדורה מאוגוסט ;1995

ת״י  1463חלק  - 6מוצרים גאוסינתטיים :גאוטקסטילים
ומוצרים הקשורים אליהם  -אופיינים הנדרשים לשימוש
במערכות ניקוז ,מדצמבר ;2005

ת״י  5515חלק  - 1ציוד ספורט :ציוד כדורסל  -דרישות תפקוד
ובטיחות ושיטות בדיקה ,גיליון תיקון מס׳  1מדצמבר 2005
למהדורה ממרס ;2004

ת״י  - 1504בלוקי גבס ,מדצמבר  ,2005בא במקום המהדורה
מדצמבר  1995וגיליון תיקון מס׳  1מאפריל ;1966

ת״י  5515חלק  - 2ציוד ספורט :ציוד כדור עף  -דרישות תפקוד
ובטיחות ושיטות בדיקה ,גיליון תיקון מס׳  1מדצמבר 2005
למהדורה ממרס ;2004

ת״י  - 1556גגות קלים עם סיכוך רעפים ,מדצמבר  ,2005בא
במקום המהדורה ממרס ;1994
ת״י  2378חלק  - 2קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בקיבוע רטוב ,מדצמבר ;2005
ת״י  - 5140דרישות מינימום בעבור אמצעים לגילוי ולתיעוד
של עבירות תנועה :מערכת הכוללת יחידות קצה
אוטומטיות לא מאוישות ,מדצמבר  ,2005בא במקום
המהדורה מפברואר ;2001
ת״י  - 5515ציוד ספורט :דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
כלליות ,מדצמבר ;2005

ת״י  5515חלק  - 3ציוד ספורט :ציוד התעמלות  -סולמות
 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה ,גיליון תיקון מס׳ 1מדצמבר  2005למהדורה ממרס ;2004
ת״י  5515חלק  - 4ציוד ספורט :ציוד התעמלות  -טבעות -
דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה ,גיליון תיקון מס׳
 1מדצמבר  2005למהדורה ממרס .2004
כ״ט בכסלו התשס״ו ) 30בדצמבר (2005
)חמ (3—96
זיוה פתיר
המנהלת הכללית ש ל
מכון התקנים הישראלי

ת״י  - 5541אקוסטיקה :קווים מנחים למדידה ולהערכה ש ל
חשיפה לרעש בסביבת עבודה ,מדצמבר ;2005
ת״י  - 5563דלק סילוני )דס״ל( ,מדצמבר ;2005
ת״י  - 5663מיתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה )גפ״מ( בצובר
ולמילוי במכלים מיטלטלים ,מדצמבר ;2005

הודעות לפי חוק ה ת כ נ ו ן והבניה,
התשב״ה1965-

ת״י  - 22000מערכות ניהול בטיחות מזון  -דרישות לכל ארגון
בשרשרת המזון ,מדצמבר .2005
כ״ט בכסלו התשס״ו ) 30בדצמבר (2005
)חמ (3—96

מחוז ירושלים

זיוה פתיר
המנהלת הכללית ש ל
מכון התקנים הישראלי
הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג , 1953-אני
מודיעה ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,בתוקף סמכויותיו
לפי סעיף )6א( לחוק האמור ,א ת התקנים הישראליים שלהלן:

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:

1

1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמי .34

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

) (1״תכנית
/2644א.

מיתאר

מקומית מסי 5814״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רמות
אלון ,רחי דרך החורש  ,52השטח שבין קואורדינטות אורך
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 218.800-218.750לבין קואורדינטות רוחב 635.075-635.000
על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30726חלקה  1במלואה.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
לפי הפירוט הזה (1 :מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים
 1מיוחד ,לדרך חדשה ולשטח לבניני ציבור;  (2משטח
לבניני ציבור לאזור מגורים  1מיוחד;  (3משטח נוף פתוח
לאזור מגורים  1מיוחד;  (4מדרך לביטול לדרך חדשה;

עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דיור; ב( שינוי בגג
הרעפים ושימוש למגורים בחלל גג הרעפים; ג( קביעת
בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח״ד קיימת; ד( תוספת
של  80מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרביים ל־ 682.06מ״ר
מתוכם  602.06מ״ר שטחים עיקריים; ה( קביעת קווי בנין
חדשים לתוספת בניה מרביים; ו( קביעת תנאים למתן
היתר בניה.
)(2

ב( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם מסי 2
לאיחוד וחלוקה מחדש כפי שנקבע בתכנית במ/3458/א;
ג( קביעת אחוזי הבניה המרביים ,מספר הקומות המרבי
וקווי הבנין המרביים בכל אחד מהמגרשים המיועדים
לבניה; ד( קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני
ציבור; ה( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה
בשטח; ו( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

״תכנית מיתאר מקומית מסי /6141א״ ,שינוי לתכנית .6141
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גבעת
שאול ,רחי דוד הראובני ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.325-218.250לבין קואורדינטות רוחב ;633.000 - 632.950
גוש  ,30151חלקה  80במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים  ;2ב( קביעת הבינוים האלה בשטח:
 (1תוספות בניה בקומות :מקומת קרקע  -קומה בי לשם
הרחבת יח״ד קיימות;  (2הרחבת יחידת דיור אחת בקומת
הקרקע לקומה שמתחתיה;  (3בקשה למחסנים מ ת ח ת
להרחבות המבוקשות;  (4הפיכת שטח מחסנים בקומת
מחסנים ומקלט קומת קרקע תחתונה לשטח עיקרי לשם
תוספת יח״ד חדשה;  (5הגדלת מספר יחידות הדיור
מ־ 17יח״ד דיור ל־ 18יח״ד; ג( קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה כאמור; ד( הגדלת שטחי בניה מרביים
בשטח מ־ 1,956מ״ר מאושר ,וקביעת השטח לתוספות
הבניה ל־ 460מ״ר; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח; ו( קביעת הוראות בגין איחוד
וחלוקה מחדש.

) (3״תכנית
/2783א.

מיתאר

מקומית מסי 7454״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
סילוואן ,השטח שבין קואורדינטות אורך 222.750-222.650
לבין קואורדינטות רוחב  ;630.800-630.725גוש ,29987
ח״ח .90
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  6מיוחד לשטח למלונאות; ב( שינוי ייעוד שטח
משטח לשמורת טבע לשטח למלונאות; ג( שינוי ייעוד
שטח משביל ציבורי להולכי רגל לשטח למלונאות;
ד( קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים וקביעת
בינוי להקמת בית מלון; ה( קביעת קווי בנין חדשים,
לרבות קו בנין אפס; ו( הגדלת מספר הקומות המרבי
ל־ 3קומות מעל מפלס ה־ ,0ו־ 4קומות מתחתיו;
ז( הגדלת גובה הבניה המרבי וקביעתו למפלס
 743.10מי; ח( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה
ל־ 6,687מ״ר; ט( קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,ותנאים
למתן היתר בניה; י( קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות
להריסה; יא( קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור.
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי /7462א״ ,שינוי לתכניות
/3000ב/1689 ,א ,במ/3458/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
חנינה ,רחי בית חנינה החדשה שטח ממזרח וממערב
לכביש מסי  21ומדרום לכביש בית חורון ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  221.400-221.150לבין קואורדינטות
רוחב  ;639.650-639.250גוש  ,30605חלקות ,115- 112 ,110
 166במלואן ,ח״ח .171 ,130-126 ,122 ,111 ,109 ,108 ,11
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)(5

״תכנית מיתאר מקומית מסי 8874״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי קרית
משה ,רחי רב צעיר  ,9השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.450-218.375לבין קואורדינטות רוחב —632.275
 632.350על פי ר ש ת ישראל החדשה; גוש  ,30153חלקה 100
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים מיוחד; ב( הגדלת שטחי הבניה המרביים
בשטח מ 586.12-מ״ר שטחים עיקריים ל 691.32-מ״ר שטחים
עיקריים ו־ 66.51מ״ר שטחי שירות )סך הכל  757.83מ״ר(;
ג( קביעת תוספות בניה בחזית הדרומית ש ל הבנין בכל
קומות הבנין ובקומת הגג ,לשם הרחבת  5יח״ד קיימות;
ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח.

)(6

״תכנית מיתאר מקומית מסי 9372״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי קרית
יובל ,רחי בורוכוב  ,6השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.900-216.850לבין קואורדינטות רוחב ;630.650-630.625
גוש  ,30408חלקה  74במלואה ,ח״ח .164 ,75 ,72
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5לאזור מגורים  ;2ב( קביעת הבינויים האלה בשטח(1 :
תוספות בניה בקומות קרקע ואי לשם הרחבת יח״ד; (2
תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה
שמתחתיה;  (3הגדלת מספר יח״ד בשטח מ ־  4יח״ד ל־5
יח״ד; ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ד( הגדלת מספר קומות מ ־  2קומות ל־ 3קומות מעל קומת
מרתף; ה( תוספת ש ל  296.57מ״ר וקביעת שטחי הבניה
המרביים בחלקה ל־ 581.57מ״ר מתוכם  473.94מ״ר שטחים
עיקריים; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מבנה ,גדר
ומדרגות הריסה; ח( תוספת גג רעפים.

) (7״תכנית מיתאר מקומית מסי 9492״ ,שינוי לתכנית במ/
.4383
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
ישראל ,רחי זוננפלד  ,9השטח שבין קואורדינטות אורך
 632.875-632.825לבין קואורדינטות רוחב ¬221.175
 221.225על פי ר ש ת ישראל החדשה; גוש  ,30086חלקה 77
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת קומה עליונה
ותוספת בניה בקומות מרתף ואי לבנין קיים לשם
הרחבת יחידת דיור קיימת; ב( קביעת בינוי לתוספת

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

בניה לבנין בשטח ,לפי הפירוט הזה (1 :תוספת קומה
עליונה בי לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמתחתיה;
 (2תוספת בניה בקומה אי לשם הרחבת יח״ד הקיימת
בקומה זו;  (3תוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת
מרתף קיים; ג( קביעת תוספת שטחי בניה של  99.30מ״ר
מהם  60.18מ״ר שטחים עיקריים ו־ 39.12מ״ר שטחי שירות;
ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ה( הגדלת מספר הקומות מ ־  2קומות וגג רעפים מעל קומת
מרתף ל־ 3קומות וגג רעפים מעל קומת מרתף; ו( קביעת
שלבי הביצוע למימוש התכנית; ז( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתר בניה; ח( קביעת הוראות להריסת
מדרגות קיימות המובילות מקומה אי לקומה בי.
)(8

״תכנית מיתאר מקומית מסי 10985״ ,שינוי לתכנית .4092
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גונן,
רחי דב הוז  ,5השטח שבין קואורדינטות אורך ¬218.580
 218.650לבין קואורדינטות רוחב  629.275-629.235על פי
רשת ישראל החדשה; גוש  ,30169חלקה  15במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספות בניה בבנין לשם
הרחבת יח״ד קיימות ולשם תוספת בית הכנסת בפינה
הצפון מזרחית ש ל הבנין; ב( קביעת בינוי בעבור הרחבת
דיור (1 :קומת מסד במפלס  -2.75לשם הרחבת יח״ד קיימות
ובית כנסת קיים בקומה שמעל;  (2המרת שטח שירות ש ל
מחסנים קיימים בקומת מסד במפלס  -2.75לשטח עיקרי;
ג( תוספות בניה בכל שאר הקומות ,הכל לשם הרחבת יח״ד
קיימות ובית הכנסת; ד( קביעת קווי בנין לבניה כאמור;
ה( הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל־ 1,879.54מ״ר )מתוכם
 1,800.15מ״ר שטחים עיקריים ו־ 79.39מ״ר שטחי שירות(;
ו( הוספת השימושים בשטח לבית הכנסת; ז( קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית; ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ט( קביעת הוראות בגין
מבנה ,מדרגות ,גדרות ,מרפסת וגגון להריסה.

)(9

״תכנית מיתאר מקומית מסי 11138״ ,שינוי לתכנית .2111
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי חנניה,
רחי הגיחון  - 9גוש  ,30019חלקה  109במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
 1לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת הבינויים האלה
בשטח (1 :תוספת בניה בקומת מס״ד לשם תוספת יח״ד;
 (2תוספת בניה במפלס  +9.06 ,+6.12 ,+3.06לשם הרחבת
יח״ד קיימות; ג( תוספת ש ל  264מ״ר וקביעת שטחי הבניה
המרביים ל־ 889מ״ר מתוכם  769מ״ר שטחים עיקריים;
ד( תוספת קומה חלקית לשם הרחבת יח״ד בקומה
שמתחתיה; ה( הוספת יחידת דיור ל־ 5יח״ד קיימות;
ו( שינוי בקווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת
בניה מרביים; ז( קביעת תנאים למתן היתר בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
 .02העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדהטלי
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי .02-6296811
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת ה מ ש נ ה הנקודתית
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת
״תכנית מיתאר מקומית מסי 9176״ ,שינוי לתכנית .2787
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גונן,
רחי יד מרדכי  ,12השטח שבין קואורדינטות אורך ¬219.975
 220.050ובין קואורדינטות רוחב  ;630.175-630.125גוש ,30007
חלקה  112במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת הבינויים האלה בשטח:
 (1תוספת בניה בקומות :מרתף ,קרקע ,אי ובי לשם הרחבת
יחידות דיור קיימות;  (2תוספות קומה עליונה לשם הרחבת
יח״ד קיימת בקומה שמתחתיה;  (3מגרש כניסה לבנין מכיוון רחי
בית אשל; ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ד( תוספת של  256.89מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרביים בחלקה
ל־ 771.07מ״ר מתוכם  674.22מ״ר שטחים עיקריים; ה( הגדלת
מספר קומות מ ־  3קומות ל־ 4קומות מעל קומת מרתף; ו( קביעת
הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה; ז( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדת ה מ ש נ ה
הנקודתית ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טלי
 .02העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי .02-6296811
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תכנית מיתאר מקומית מסי /6633א״ ,שינוי לתכנית .6633
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי הר
נוף ,רחי אהרון בראנד  ,8השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.440-216.390לבין קואורדינטות רוחב ;632.450-632.410
גוש  ,30255חלקה  115במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
בשינויים לאזור  2מיוחד; ב( קביעת בינוי לחפירה בקומת
מסד במפלס  -9.00לשם תוספת  2יח״ד חדשות; ג( קביעת
הוראות בדבר ביצוע מקומות חניה פרטית; ד( שינוי קווי
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בנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ה( הגדלת שטחי בניה מרביים וקביעת שטח תוספת
הבניה ל 92-מ״ר שטחים עיקריים; ו( הגדלת מספר הקומות
מ־ 7קומות ל 8-קומות כאשר  5קומות מעל ה ־  0ו־ 3קומות
מ ת ח ת ל־ ;0ז( קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

)(4

הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3979

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לחפירת
קומה במפלס  70.30לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה
שמעליה; ב( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת
כאמור; ג( הגדלת שטחי בניה מרביים
הבניה
מ־ 209.29מ״ר וקביעתם ל־ 298מ״ר; ד( קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי 7265״ ,שינוי לתכניות ,4150
.1905
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גילה,
רחי הרוסמרין  ,31השטח שבין קואורדינטות אורך ¬218.775
 218.850לבין קואורדינטות רוחב ;626.750 - 626.700
גוש  ,28046ח״ח .7
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת חזית מסחרית; ב( הריסת
המבנה הקיים בשטח התכנית; ג( הקמת בנין חדש בן
קומה אחת מעל פני הקרקע וקומה תת־קרקעית המיועדת
למרחב מוגן ומחסנים; ד( הריסת מיתקנים שונים ברחבה
הקיימת; ה( קביעת שטח למפרץ חניה חדש; ה( פיתוח
שטח הכיכר.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5388התשס״ה ,עמי .2321
) (5״תכנית מיתאר מקומית מסי /8315א״ ,שינוי לתכניות במ/
/3492א.62 ,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי הר
נוף ,רחי שמעון אגסי  ,54השטח שבין קואורדינטות רוחב
 632.230-632.185לבין קואורדינטות אורך 217.100-217.035
על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30265ח״ח ;97 ,96
מגרש  3בהתאם לתכנית במ/3592/א.

הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 14.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5292התשס״ד ,עמי .2703
)(3

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בינוי לתוספות
בניה במפלס  -2.91בחזית המזרחית ש ל הבנין לשם
הרחבת יח״ד קיימות; ב( קביעת הוראות בינוי לתוספת
בניה במפלס  -2.91בשטחי המחסנים והפיכתם לשטחים
עיקריים לשם הרחבת יח״ד קיימת; ג( קביעת הוראות
בינוי לתוספות בניה ממפלס  -2.91ועד מפלס +11.64
בחזית הצפונית והדרומית ש ל הבנין לשם הרחבת  2יח״ד
קיימות; ד( תוספת של  317.50מ״ר וקביעת שטחי הבניה
המרביים בחלקה מ־ 2,773.80מ״ר  3,091.30מ״ר מתוכם
 2,923.30מ״ר שטחים עיקריים ,בהתאם לנספח הבינוי
ובהתאם לקיים בשטח; ה( קביעת הוראות בינוי ותנאים
למתן היתרי בניה בשטח; ו( קביעת קווי בנין מרביים
לתוספת הבניה כאמור.

״תכנית מיתאר מקומית מסי 8236״ ,שינוי לתכנית .1770
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רוממה,
רח ירמיהו  ,27השטח בין הרחובות ירמיהו ,תובל ,האדריכל
והאור ,השטח שבין קואורדינטות אורך 219.458-219.343
לבין קואורדינטות רוחב  ;633.214-633.105גוש ,30235
חלקות  33 ,32במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח לפי הפירוט
הזה (1 :מאזור תעשיה לאזור מגורים מיוחד ,לדרך חדשה
או הרחבת דרך לשטח לבניני ציבור ,לשטח ציבורי
פתוח ולמעבר ציבורי להולכי רגל;  (2משטח ציבורי
פתוח למעבר ציבורי להולכי רגל; ב( קביעת בינוי חדש
בשטח ה ת כ נ י ת לפי הפירוט הזה (1 :הריסת מבנה קיים
וקביעת בינוי לשני בניני מגורים חדשים )להלן  -בניני
 Aו־ :(13בנין  Aבן  8קומות וקומה טכנית חלקית מעל
ש ת י קומות חניה ומחסנים לשם יצירת  22יח״ד; בנין B
בן  8קומות וקומה טכנית חחלקית מעל קומת מחסנים
ו־ 2קומות חניה לשם יצירת  24יח״ד;  (2קביעת בינוי לבנין
ציבורי בן  3קומות; ג( קביעת קווי בנין מרביים לבניה
כאמור; ד( קביעת גובה בניה מרבי ומספר קומות מרבי;
ה( קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח ה ת כ נ י ת
ל־ 14,553מ״ר במגרש מסי ) 1בנינים  ( B n Aמהם  7,740מ״ר
שטחים עיקריים ול־ 1,100מ״ר במגרש מסי ) 2בנין ציבורי(
מהם  1,000מ״ר שטחים עיקריים; ו( קביעת השימושים
המותרים בשטח ה ת כ נ י ת למגורים במגרש מסי  ,1ולגן
ילדים ,בית כנסת ,מועדון נוער ומועדון קשישים במגרש
מסי ) 2בנין ציבורי(; ז( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי
במגרש מסי  1ל־ 46יח״ד; ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ט( קביעת הוראות בגין
מבנה מדרגות וגדרות להריסה; י( קביעת הוראות בגין
עצים לשימור; יא( קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה
מחדש בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 25.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס״ה ,עמי .2006
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״תכנית מיתאר מקומית מסי 8267״ ,שינוי לתכנית .2950
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רמות,
רחי דרך החורש  ,26השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.125-219.075לבין קואורדינטות רוחב ;635.100-635.000
גוש  ,30726חלקה  101במלואה; מגרש  16בהתאם לתכנית
.2950

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס״ה ,עמי .3827
)(6

״תכנית מיתאר מקומית מסי 9369״ ,שינוי לתכנית /2874ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי זכרון
משה ,רחי מ ש ה חגיז  ,8השטח שבין קואורדינטות אורך
 632.650-632.625ובין קואורדינטות רוחב ;220.575-220.525
גוש  ,30066חלקה  41במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הבינוים לתוספות
הבניה לפי הפירוט הזה (1 :קביעת בינוי לתוספת
בניה למחסנים במרתף במפלס  (2 ;-2.25קביעת בינוי
לתוספות בניה בחזית דרומית ש ל הבנין במפלסים 0
ו־ +3.35לשם הרחבת יח״ד קיימות;  (3קביעת בינוי לתוספת
קומה ושימוש בחלל גג רעפים לשם הרחבת יח״ד קיימת
במפלס  ;+3.35ב( הגדלת מספר הקומות המרבי בבנין מ ־
 2קומות ל־ 3קומות וחלל גג רעפים מעל קומת מרתף; ג(
הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל־ 460מ״ר
מתוכם  384.5מ״ר שטחים עיקריים ו־ 75.5מ״ר שטחי שירות;
ד( קביעת קווי בנין מרביים לתוספות ,לרבות קו בנין 0
בקיר משותף; ה( קביעת הוראות בגין סככות לפירוק;
ו( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס״ה ,עמי .4194

הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ז( קביעת הוראות בגין ש ע ו ת אספקת סחורה לעסקים.

) (7״תכנית מיתאר מקומית מסי /9495א״ ,שינוי לתכניות ,3770
.5859

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס״ה ,עמי .2671

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גאולים
)בקעה( ,רחי לוי  ,12השטח שבין קואורדינטות רוחב
 629.500-629.425ובין קואורדינטות אורך ;220.950-220.900
גוש  ,30014חלקה  23במלואה.

) (10״תכנית מיתאר מקומית מסי 9961״ ,שינוי לתכנית במ/
.4383

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
 1מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת בינוי לסגירת
מרפסות בקומות קרקע ,אי ובי לשם הרחבת דיור; ג( קביעת
שטח תוספות הבניה ל־ 66.14מ״ר וקביעת שטחי הבניה
המרביים בחלקה ל־ 695.37מ״ר מתוכם  695.37מ״ר שטחים
עיקריים; ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה
כאמור; ה( קביעת הריסת מחסן בקומת הקרקע; ו( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס״ה ,עמי .2670
) (8״תכנית מיתאר מקומית מסי 9628״ ,שינוי לתכנית במ/
/3458א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
חנינה ,מערב לדרך בית חנינה ,רחי בית חנינה החדשה,
השטח שבין קואורדינטות אורך  221.850-221.800לבין
קואורדינטות רוחב  ;638.475-638.400גוש  ,30607חלקה 16
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת בינוי
לתוספות בניה כאמור (1 :תוספת ש ת י קומות עליונות
לבנין מעל קומה ראשונה לשם תוספת  4יח״ד חדשות
בחלקה ,הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ג(
קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור; ד( קביעת
מספר הקומות המרבי בבנין ל־ 3קומות מעל קומת קרקע;
ה( הגדלת שטחי בניה מרביים וקביעתם ל־ 1,462מ״רמתוכם
 1,394מ״ר שטחים עיקריים; ו( קביעת מספר יחידות מרבי
בחלקה ל־ 8יח״ד; ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין גדר
להריסה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 4.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס״ה ,עמי .2007
)(9

״תכנית מיתאר מקומית מסי 9740״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רחי מחנה
יהודה  ,4השטח שבין קואורדינטות אורך 220.200-220.175
לבין קואורדינטות רוחב  ;632.550-632.520גוש ,30073
חלקה  65במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מסחרי
לאזור מסחרי מיוחד; ב( קביעת הבינויים האלה בשטח:
 (1ה ש ל מ ת קומה שניה לשם הוספת שטח ייצור למאפיה
קיימת;  (2בניית חלל גג רעפים ש י ש מ ש כשטח ייצור
למאפיה;  (3שינויים פנימיים בקומה הכניסה; כל האמור
לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ג( קביעת קווי
בנין חדשים; ד( קביעת מספר הקומות המרבי ל־ 3קומות
)קומה ש ל י ש י ת בחלל גג רעפים(; ה( הגדלת שטחי בניה
מרביים וקביעתם ל־ 665מ״ר שטחים עיקריים; ו( קביעת

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי מאה
שערים ,רחי לייב דיין  ,4השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.200-221.175לבין קואורדינטות רוחב ;632.800-632.675
גוש  ,30086חלקה  72במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת  2קומות
לשם תוספת  4יח״ד חדשות וגג רעפים; ב( קביעת הוראות
בדבר ביטול יח״ד א ח ת בקומת קרקע לצורך הרחבת חצר
משחקים קיימת; ג( הגדלת מספר הקומות המרבי מ ־ 2
קומות ל־ 5קומות בחזית הצפונית ומ־ 2קומות ל־ 4קומות
בחזית דרומית; ד( הגדלת מספר יח״ד ל־ 8יח״ד מרבי
לבנין; ה( קביעת תוספת שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה
המאושרים בתכנית במ 4383/בהיקף ש ל  516מ״ר ,מהם
 268מ״ר שטח עיקרי ו־ 248מ״ר שטחי שירות; ו( שינוי קווי
בנין וקביעת קווי בניה חדשים לתוספות בניה כאמור; ז(
קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ח( קביעת הוראות
בגין מבנים להריסה וסגירת מרפסות לפירוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס״ה ,עמי .3111
) (11״תכנית מיתאר מקומית מסי 10260״ ,שינוי לתכניות ,1365
ו־.62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גונן,
רחי אליעזר הגדול ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 629.100-628.925לבין קואורדינטות רוחב ¬219.500
 219.650על פי ר ש ת ישראל החדשה; גוש  ,30143חלקה 172
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת צפיפות הבניה כדי
לנצל בצורה מיטבית את הקרקע; ב( שינוי ייעוד השטח
מאזור מגורים  5לאזור מגורים מיוחד; ג( קביעת בינוי
למתחם מגורים איכותי להעלאת רמת היצע המגורים
בשכונת גונן; ד( הגדלת היקף שטחי הבניה העיקריים ל ־
 2,400.5מ״ר וקביעת היקף שטחי השירות העל־קרקעיים ל ־
 8,602מ״ר ,בתוספת שטחי בניה בעבור חניה תת־קרקעית;
ה( קביעת קווי בנין עיליים של  5 ,4ו־ 6מי; ו( קביעת מספר
קומות המגורים בבנינים ל־ 8קומות ול־ 6קומות כולל
לובי ול־ 18קומות כולל לובי; ז( קביעת ה ש י מ ו ש למגורים
ולשימושים נלווים בעבור  196יחידות דיור; ח( קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית; ט( קביעת תנאים למתן
היתר בניה; י( קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3982
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי ¬6296811
 ,02וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי /5824ב״ ,שינוי לתכניות
/3398 ,5/53/8ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ פסגת
זאב ,שדי מ ש ה דיין  ,158השטח שבין קואורדינטות אורך
 222.745-222.685ובין קואורדינטות רוחב ;636.560-636.500
גוש  ,30614ח״ח  ;129,78מגרשים  515,514בהתאם לתכנית
/3398ב ,ומגרש  84בהתאם לתכנית .5/53/8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ש י מ ו ש שטח של חניה
מקורה במפלס  -12.60למחסנים ולשימוש חנות קיימת;
ב( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת המחסנים כאמור;
ג( קביעת שטחי הבניה המרביים ,לתוספת המחסנים,
כאמור ב־ 139.60מ״ר המהווים שטחי שירות; ד( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח;
ה( קביעת הוראות בגין ביצוע חניה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 28.11.2003ובילקוט הפרסומים  ,5237התשס״ד ,עמי .333

ותערוכות ושיכלול גם שטח הסעדה ומכירת מזון ומזכרות
ושטחי שירות נלווים לאופי המבנה )להלן :הארינה/היכל
פיס ירושלים(; ג( קביעת בינוי להקמת המבנה הרב תכליתי
כאמור בסעיף בי לעיל ,ולהקמת כיכר ומתחתיה חניון,
לשימוש הציבור הרחב ,בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח;
ד( קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת המבנה הרב
תכליתי ,הכיכר והחניון לשימוש הציבור הרחב ,לרבות:
שטחי הבניה המרביים ,גובה הבניה המרבי ומספר הקומות
המרבי ,קווי בנין מרביים ,חומרי בניה ופיתוח וכדומה;
ה( קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח ,תנאים למתן
טופס  4ו  /א ו תעודת גמר שלבים לביצוע הבניה ,ותנאים
להפעלת המבנה הרב תכליתי לאירועים; ו( קביעת מערך
דרכי הגישה למבנה הרב תכליתי :מערך החניה והסדרי
תנועה הנדרשים לצורך הפעלתו ,לרבות התוויית דרכי
גישה ציבוריות למבנה הרב תכליתי ,ביטול קטע מדרך
מאושרת ,הרחבת קטעי דרכים ציבוריות קיימות ,הקמת
חניון לשימוש הציבור הרחב ,הקמת חניה לרכב ציבורי,
קביעת שטחים להורדה והעלאת נוסעים ,קביעת שטחים
לטיפול נופי בשולי הדרכים וכדומה; ז( קביעת הוראות
לפיתוח פארק לשימוש ה ש כ ו נ ו ת הגובלות בתכנית,
ולשימוש הציבור הרחב בכלל ,סמוך למבנה הרב תכליתי;
ח( איחוד וחלוקה חדשה.

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי 8585״ ,שינוי לתכניות ,3420
/3420ב/3419 ,2906 ,4043 ,א/3420 ,ג.62 ,

הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2003ובילקוט הפרסומים  ,5234התשס״ד ,עמי .213

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי מנחת,
שטח שמדרום לרחוב סן מרטין ולמרכז הטניס ,ממזרח
לאצטדיון ״טדי״ מצפון לכביש הרכבת וממערב לשדרות
דב יוסף ,השטח שבין קואורדינטות אורך 218.900-218.235
לבין קואורדינטות רוחב  ;628.875-628.450גוש 30502
בהסדר; גוש  30200בהסדר; גוש  ,30199חלקה  56במלואה,
ח״ח  ;55 ,54 ,39-37גוש  ,30200ח״ח  ;26 ,25גוש ,30429
חלקה  31במלואה ,ח״ח  ;30גוש  ,30460ח״ח  ;22 ,4גוש
 ,30502חלקות  38 ,21 ,20 ,18 ,17 ,14 ,11-9 ,5-1במלואן,
ח״ח  ;42 ,40 ,27 ,25-22 ,19 ,16 ,15 ,8-6גוש  ,30503חלקות
 29 ,27 ,21 ,19 ,18 ,15 ,14 ,11 ,10 ,6-1במלואן ,ח״ח ,12 ,9 ,7
.25 ,22 ,20 ,17 ,16

התכניות האמורות נמצאות במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי  ,02-6296811וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
לפי הפירוט הזה (1 :שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח
מיוחד לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט ולשטח
ציבורי פתוח;  (2שינוי ייעוד שטח משטח למיתקני ספורט
לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט לשטח ציבורי
פתוח מיוחד ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח ציבורי פתוח
מיוחד מעל לדרך ולדרך;  (3שינוי ייעוד שטח משטח
ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט; (4
שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה
ספורט ולשטח לחניה לרכב ציבורי;  (5שינוי ייעוד שטח
משטח ציבורי פתוח ה מ ש מ ש למרכז טניס לדרך;  (6שינוי
ייעוד שטח משטח למיתקן הנדסי )תחנת מעבר אשפה(
לשטח לחניה לרכב ציבורי מעל לשטח למיתקן הנדסי;
 (7שינוי ייעוד שטח משטח למסילת ברזל לשטח למסילת
ברזל מ ת ח ת לדרך ציבורית ,ולשטח למסילת ברזל מ ת ח ת
לשטח ציבורי פתוח; ב( קביעת הוראות להקמת מבנה
רב־תכליתי ש י ש מ ש לאירועי תרבות ,ספורט כנסים
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לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי /6660א״ ,שינוי לתכנית .6660
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי הר נוף,
רחי הקבלן  ,45 ,43השטח שבין קואורדינטות אורך ¬216.825
 216.925ובין קואורדינטות רוחב  ;633.100-633.025גוש ,30333
חלקות  21 ,20במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :תיקון טעויות בחישובי שטחים
ש נ ע ש ו בתכנית  6660ללא שינוי בבינוי המאושר.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 6.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס״ה ,עמי .3112
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
הנקודתית ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי  ,02-6296811וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5485ב״ה בטבת התשם״ו25.1.2006 ,

מרחב תכנון מקומי בית ש מ ש
הודעה בדבר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית ש מ ש מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מיתאר מקומית מסי בש/77/יד״ ,שינוי לתכנית
בש.77/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכי גבעת
סביון ,הרחובות שדי הדקל ,הרקפת ,יהודה בן זאב ,שטח
בין הרחובות המצוינים וכביש מסי  38האזורי ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  198.300-197.550ובין קואורדינטות
רוחב  628.250-627.600על פי ר ש ת ישראל החדשה; גושים
 5218 ,5217בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות ה ת כ נ י ת בש77/
לגבי מגרשים המיועדים למגורים לבניה עצמית בנושא:
א( הגדלת זכויות בניה מהיקף מרבי של  160מ״ר ל־ 260מ״ר
שטח עיקרי ו־ 40מ״ר שטח שירות; ב( ה ת ר ת ש י מ ו ש בחלל
הגג והתרת קומת מרתף מ ת ח ת למעטפת הבנין; ג( קביעה
חדשה לגבי מספר ומיקום מקומות חניה וביטול הוראות
נספחים מסי  11-2המצורפים לתכנית בש 77/בנושא זה;
ד( התרת ציפוי אבן ומתן הוראות בנושא.

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מסי בש/138/יג״ ,שינוי לתכנית
בש/במ.138/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכי פסגת
השבע ,הרחובות עמק הזיתים ,מורדי הגיטאות ,שביל
האשל ,לוי אשכול ,גלעד ,יהודה בן זאב ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  200.000-199.000ובין קואורדינטות
רוחב  629.000-627.500על פי ר ש ת ישראל החדשה; גושים
 5232 ,5216 ,5215בשלמותם; גוש  ,5202חלקה  21בשלמותה;
גוש  ,5207חלקה  37במלואה ,ח״ח .131 ,40 ,38 ,30 ,29
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות ה ת כ נ י ת ב ש  /ב מ /
 138לגבי מגרשים המיועדים למגורים אי מיוחד בנושא;
ב( הגדלת זכויות בניה מסך כל  200מ״ר ל־ 260מ״ר שטח
עיקרי ו־ 40מ״ר שטח שירות; ג( קביעת קו בנין צדדי
במפלס מתחת ל־ 0בגבול המגרש; ד( קביעה חדשה לגבי
מספר מקומות חניה; ה( מתן הוראות לגבי ציפוי באבן.

) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי בש179/״ ,שינוי לתכניות
 ,5/32/1ת ,5/32/29/ת.5/32/34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית ש מ ש הותיקה,
מתחם בין הרחובות שדי בן גוריון ,עמק הזיתים ,מורדי
הגטאות ,שדי יצחק רבין ,גלעד ,שביל הל״ה ,שדי לוי
אשכול ,יגאל אלון ,מסילת הברזל ,כביש  ,38המכתש,
אליכין וביאליק; השטח שבין קואורדינטות אורך ¬198.000
 199.800ובין קואורדינטות רוחב  629.400-628.000על פי
רשת ישראל החדשה; גושים  5214-5201בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת זכויות בניה ,קווי
בנין ,מספר קומות לכל השטחים שלגביהם אין תב״ע
בת תוקף הקובעת נושאים אלו ,אלא רק ייעוד קרקע
בהתאם לתרש״צ  ;5/32/1ב( קביעת זכויות בניה למגורים
גי בהתאם לתכנית ת ;5/32/29/ג( קביעת זכויות בניה
למגורים בי בהתאם לתכנית ת ;5/32/34/ד( קביעת קווי
בנין ,צפיפות ומספר קומות; ה( קביעת תנאים למתן היתר
בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 .02העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ,91010טלי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית ש מ ש  ,רחי נחל שורק ,10
בית ש מ ש  ,99091טלי .02-9909866
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה יהודה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
מי/801/א״ ,שינוי לתכניות מי ,200/מי ,801/מי,232/
הל/111/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נווה אילן ,בכביש
מסי  1בתחום שממערב לצומת שורש ועד מזרחית לצומת נווה
אילן  -גוש  ,29536ח״ח  ;21 ,10 ,9גוש  ,29538ח״ח  ;41 ,28 ,1גוש
 ,29539חלקות  86 ,85 ,83 ,15 ,12במלואן ,ח״ח ,13 ,11 ,10 ,4-2
 ;87 ,84 ,82 ,81 ,51-41 ,16 ,14גוש  ,29541ח״ח  ;59 ,27 ,25 ,23גוש
 ,29696ח״ח  ;8 ,3גוש  ,29697ח״ח  ;10 ,8-4גוש  ,29700חלקה 8
במלואה ,ח״ח  ;15 ,12 ,11 ,9 ,4גוש  ,29705חלקה  19במלואה,
ח״ח  ;169 ,163 ,161 ,18 ,6 ,5גוש  ,29706חלקות  20-17במלואן,
ח״ח  ;6-3גוש  ,29707חלקות  6-4במלואן ,ח״ח  ;7 ,1גוש ,29708
חלקות  31 ,27 ,20 ,9במלואן ,ח״ח .33 ,32 ,26-23 ,19 ,14-10 ,8
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד שטח למחלף שורש
ומחלף נווה אילן על דרך מסי  ;1ב( ייעוד השטח המסומן לדרך
לשם הקמת דרכים ,מבני דרך ומיתקני דרך ,לרבות מבני שירות,
גשרים ,גשרונים ,מעברים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים וכן כל
עבודה הנדסית נוספת הנדרשת לשם הקמת הדרך ומיתקניה
כולל הסדרת הסתעפויות ,צמתים ומחלפים; ג( ביטול דרך
מאושרת וייעוד שטחה לשטח חקלאי מיוחד לשימור נוף;
ד( ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ושיקום סביבתי,
ולאמצעים למניעת מפגעי רעש; ה( הסדרת נושא הניקוז בשטח
התכנית; ו( שינוי ייעודי השטחים כלהלן :משטח לפארק לשטח
דרך חדשה ,משטח חקלאי לשטח דרך חדשה ,משטח חקלאי
לשטח דרך/חניה ציבורית ,משטח לדרך לשטח חקלאי מיוחד
לשימור נוף ,משטח לשיקום נופי של הדרך לשטח חקלאי מיוחד
לשימור נוף ,משצ״פ משטח ציבורי פתוח לשטח דרך חדשה,
משטח לאזור מגורים אי לשטח לדרך ו/או טיפול נופי ,משטח
פרטי פתוח לשטח לדרך ו  /א ו טיפול נופי; ז( צמצום ומניעה ש ל
מפגעים סביבתיים בשלבי התכנון והביצוע; ח( קביעת קווי בנין
ותנאים למתן היתר בניה; ט( קביעת הוראות למיגון אקוסטי
)קיר אקוסטי ו/או מיגון דירתי( במבנים קיימים ומתוכננים
בשטח קרית יערים ,ושואבה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה
 .02העתק ההתנגדות יומצא ,1ירושלים  ,91010טלי
למשרדי הועדה
טלי .02-9900888

המקומית

לתכנון

ולבניה

מטה

ביום כ״ב בטבת התשס״ו ,22.1.2005 ,נתן בית המשפט
המחוזי בירושלים צו ביניים המונע את כניסתה ש ל התכנית
לתוקף עד למתן החלטה אחרת.
על החלטה אחרת תפורסם הודעה ברשומות.
כ״ג בטבת התשס״ו ) 23בינואר (2006
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

יהודה,

מ ח ו ז ת ל אביב

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

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי מי911/״ ,שינוי לתכניות מי ,200/מי.710/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :השטח שבין מוצא
מצפון ,בית זית ממערב מורדות ״יד ושם״ מדרום ושכונת הר
נוף ממזרח ,השטח שבין קואודינטות אורך 217.250-215.750
ובין קואורדינטות רוחב  ;633.000-631.500חלקי גושים ,30346
 ;30352גוש  ,30350ח״ח  ;5 ,4גוש  ,30351ח״ח  ;18 ,17גוש ,30353
חלקות  16 ,15 ,1במלואן ,ח״ח  ;19-17 ,14-12 ,10-8 ,3 ,2גוש
 ,30354ח״ח .13 ,12
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת גבולות יער ירושלים
בצדו הדרומי של כביש מסי  1בתחום מרחב תכנון מקומי מטה
יהודה לפי הוראות תכנית מיתאר ארצית ליער ולייעור  -מסי
 ;22ב( ייעוד שטחים נוספים כשטח יער לפי תכנית מקומית זו;
ג( מילוי הוראות סעיף 7ב בתמ״א  22באמצעות אי הכללתם
בתכנית זו ש ל שטחים הנמצאים בתחומי תכניות מאושרות
בגבולות תמ״א  ;22ד( קביעת הנחיות פיתוח ובינוי ומתן
אפשרות להיתרי בניה; ה( מתן אשרור לתכניות מפורטות
התקפות בתחום התכנית לפי הוראות תמ״א ליער ולייעור
 מסי ) 22סעיף 7ב(; ו( שינוי תכנית מיתאר מקומית מי.200/הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.2.2002ובילקוט הפרסומים  ,5058התשס״ב ,עמי .1600
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
 ,02וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניהטלי
מטה יהודה ,טלי  ,02-9900888וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר צו ה מ ו נ ע כ נ י ס ת ה ש ל ת כ נ י ת לתוקף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 1965-בדבר מתן צו המונע את כניסתה ש ל
״תכנית מיתאר מקומית מסי מי838/״ לתוקף.
/

התכנית פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים ,5480
ביום י״ב בטבת התשס״ו).(12.1.2006

1384

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית ״תכנית מפורטת מסי
תא3445/״ ,שינוי לתכניות תא ,777/תא ,1452/תא,1160/
ש ה ו ד ע ה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום 14.10.2004
ובילקוט הפרסומים  ,5330התשס״ה ,עמי .21
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רחי
יצחק לויטן  - 3גוש  ,6630חלקה  321במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת בניה במתחם מועדון
הספורט הקיים ,לפי הפירוט הזה :א( שינוי ייעוד הקרקע
משטח פרטי פתוח מיוחד לשטח ספורט ,בעבור מועדון קאנטרי
קלאב ולשטח פרטי פתוח; ב( קביעת זכויות בניה במתחם :מעל
לקרקע  -עד  4,300מ״ר לשטחים עיקריים ועד  1,800מ״ר לשטחי
שירות ומתחת לקרקע  -עד  3,300מ״ר לשטחי שירות; ג( קביעת
הוראות בניה ופיתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדת מ ש נ ה בי
להתנגדויות ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו  ,67012טלי ¬7632580
 ,03וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב,
שדי בן גוריון  ,68תל־אביב-יפו ,טלי  ,03-5217162וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי ת ל  -א ב י ב  -י פ ו
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי תא/2658/ב״ ,שינוי לתכנית תא.2658/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכי
נווה שרת ,קרית עתידים  -גוש  ,6338ח״ח ,56 ,50 ,48 ,46 ,42 ,10
 ;73 ,71 ,69גבולות התכנית :בצפון ובמערב  -רחי ראול וולנברג,
בדרום  -רחי דבורה הנביאה ,במזרח  -שטחים חקלאיים בגוש
.6339
עיקרי הוראות התכנית :שיפור תפקוד הקריה הקיימת
לצורכי תעשיות עתירות מדע על ידי :א( הגבהת המבנים
בחלק הצפוני ש ל הקריה במגרשים  11 ,9 ,8עד ל־35 ,25 ,17
קומות בהתאמה; ב( הגדלת חלקם )עד  5,000מ״ר( ש ל השטחים
העיקריים המיועדים לשירותי מסחר ,שירותים אישיים
ושירותים לתעשיות בקריה ,מתוך סך השטחים העיקריים
המותרים לבניה; ג( הרחבת השימושים המותרים בקריה
לשימוש למרכז רפואי אשפוזי; ד( שינוי במגבלת מספר מרתפים,

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מ ־  4מאושרים ל־ 8מרתפים; ה( הגדלת היקף שטחי השירות
מ ת ח ת לקרקע ל־ 146,000מ״ר בקריה ,וקביעת  65,000מ״ר
שטחי שירות מ ת ח ת לשצ״פ המזרחי ולדרך השירות המזרחית;
ו( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך; ז( קביעת היקף שטחי
שירות למבנה למיתקנים טכניים מעל דרך השירות בשצ״פ
המזרחי ש ל  5,000מ״ר; ח( הגבהת קומת הכניסה לבנינים עד
ל־ 8מי; ט( שינוי בהוראות שלבי ביצוע בתכנית  ;2658י( קביעת
רצועה לשימור משאבי טבע ונוף; יא( קביעת מיקום לזכות
מעבר להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס״ד ,עמי .3540
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו ,67012
טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב-יפו ,טלי ,03-5217162
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בי410/״,
שינוי לתכניות בי/2/א ,בי.270/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ,5026
חלקות  5 ,1במלואן ,ח״ח  ;3 ,2גוש  ,5027חלקות ,13 ,10 ,6 ,5 ,2 ,1
 ;31 ,24 ,19 ,15גוש  ,7121ח״ח .17
עיקרי הוראות התכנית :יצירת רובע חדש שבו מגורים,
מלונאות ,מסחר ,פארק מרכזי ,חוף הים ,עורף החוף ושימושים
אחרים נלווים ,ולצורך כך :א( שינוי ייעוד מאזורי מגורים אי,
מגורים לפי פרוגרמה ,שצ״פ ,שפ״פ ושב״צ לאזור מגורים צמודי
קרקע ,לאזור מגורים מיוחד ,למלונאות ,למסחר ,לשטח פרטי
פתוח ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח לחניה
ציבורית ולדרכים; ב( קביעת שטחי בניה מרביים לכל אזור,
מספר קומות ומספר יח״ד מרבי לכל מגרש ,היקף הכולל כלהלן:
 (1סך כל יח״ד (2 ;3,357 :סך כל חדרי מלון :כ־ (3 ;2,000היקף
שטחי הבניה )מ״ר ,במספרים מעוגלים( :סך כל שטח עיקרי -
מגורים צמודי קרקע ,7,480 :מגורים מיוחד ,443,100 :מלונאות:
 ,102,400מסחר ,4,500 :מבני ציבור ,92,000 :סך הכל ;631,240
סך כל שטח שירות מעל הקרקע  -מגורים צמודי קרקע,1,360 :
מגורים מיוחד ,161,100 :מלונאות ,15,400 :מסחר ;1,400 :סך
כל שטח שירות מ ת ח ת לקרקע  -מגורים צמודי קרקע,1,360 :
מגורים מיוחד ,428,400 :מלונאות ,130,600 :מסחר ,3,500 :מבני
ציבור ;112,700 :ג( קביעת שטח לחלוקה מחדש; ד( קביעת
הוראות בניה לכל אזור ואזור ,קביעת קווי בנין ,עקרונות בניה
ותנאים למתן היתרי בניה; ה( פינוי אתר הפסולת ושיקום שטחו;
ו( שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים,
טלי .03-5556030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי הר1973/״ ,שינוי לתכניות הר/253/א ,תרש״צ.3/29/14/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש ,7291
חלקה  162במלואה; גבולות התכנית :מצפון  -בית ספר ,ממערב
 חורשה ,ממזרח  -רחי אלרועי ,מדרום  -רחי בר כוכבא.עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מסחרי
למגרש מיוחד המיועד למגורים ומסחר במסגרת פרויקט בינוי
פינוי ה ת ח ד ש ו ת עירונית; ב( קביעת זכויות והוראות בניה
למגרש מיוחד הכולל מסחר ו־ 84יח״ד ובלבד שגובה הבנינים
לא יעלה על  +82מעל פני הים; ג( הרחבת רחי אלרועי ל־ 14מי;
ד( קביעת בנינים להריסה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 4.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5391התשס״ה ,עמי .2407
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו ,67012
טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רחי סוקולוב  ,22הרצליה ,טלי ,09-9591545
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ד בכסלו התשס״ו ) 15בדצמבר (2005
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי מחוז חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית־מחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חפאג/322/ג״,
שינוי לתכנית ג/322/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרח קיסריה,
פארק ה ת ע ש י ה  -גוש  ,10092ח״ח  ;7 ,6גוש  ,10094חלקות
 36 ,35במלואן; גוש  ,10095חלקות  40-36 ,3במלואן; גוש
 ,10122חלקות  44 ,43 ,39 ,38במלואן ,ח״ח ;124 ,41 ,36
גוש  ,10124חלקות  27-24 ,3במלואן ,ח״ח  ;4גוש  ,10655ח״ח
 ;1גוש  ,10656ח״ח  ;1גוש  ,10657חלקות  4-1במלואן; גוש
 ,10658ח״ח  ;1גוש  ,10659ח״ח  ;1גוש  ,10661חלקה  1במלואה;
גוש  ,10662ח״ח  ;1גוש  ,10665ח״ח .1
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עיקרי הוראות התכנית :ש י מ ו ש המשרדים הוא ש י מ ו ש
נלווה בלבד לשימוש התעשיה העיקרי.

חפ/229/י ,חפ ,1398/חפ/1867/במ ,חפ ,1446/חפ,1445/
חפ ,1051/חפ/1400/יב ,חפ ,1400/חפ 81/וחפ/229/ה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית־מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם ,15
חיפה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכי נוה
שאנן ,תחומה בין הרחובות הרב מימון ,נחמיאס ,גדליהו
וחזן  -גוש  ,10892ח״ח  ;85 ,60-54גוש  ,10893חלקות
 29 ,2במלואן ,ח״ח  ;21 ,5גוש  ,10894ח״ח  ;2גוש ,12447
ח״ח .21 ,18

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

מרחבי תכנון מקומיים חוף הכרמל ,שומרון ומחוז חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי חפאג/ד/1161/חכ30/״ ,שינוי לתכניות ג ,556/ש/במ,263/
חכ/40/א ,ש/במ/506/א ,ש ,326/ש/במ ,491/ג.760/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא בצומת
דרך מסי ) 2כביש ח י פ ה  -ת ל אביב( עם דרך מסי ) 6511כביש
אור עקיבא  -קיסריה(  -גוש  ,10615חלקות 176 ,175 ,19 ,18
במלואן ,ח״ח  ;102גוש  ,10617ח״ח  ;1גוש  ,10621ח״ח  ;2 ,1גוש
 ,10627ח״ח  ;2גוש  ,10628ח״ח  ;4גוש  ,10639חלקות 98-90
במלואן ,ח״ח .133 ,132 ,99 ,89 ,2
עיקרי הוראות התכנית :הקמת מחלף מסוג יהלום בשלבים
בדרך מסי  2במטרה לאפשר גישה מהדרך המהירה ח י פ ה -
תל אביב לאור עקיבא וקיסריה ויישובי האזור באמצעות
דרך אזורית מסי  6511על ידי :א( שינוי ייעודי קרקע ממגורים,
שטח מסחרי ,שטח ציבורי פתוח ,שטח לתכנון מפורט ,שמורת
טבע ושטח ספורט  -לדרך; ב( קביעת דרכי הגישה והתנועה;
ג( קביעת שלבי ביצוע ,טיפול אקוסטי וסביבתי בהתאם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5324התשס״ד ,עמי .3804
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טלי  ,04-9845213ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב ,30950
טלי  ,04-6305522ולמשרדי הועדה המקומית־מחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע ש ל
ח״ח  60מאתר לבנין ציבורי )בבעלות פרטית( לייעוד
מגורים מיוחד לצורך הקמת  2מגדלי מגורים ל־133
יח״ד ,על כל השירותים והשטחים הפתוחים הנדרשים,
תוך ביטול שטחי דרך וקביעת שטחים לצורכי ציבור:
להרחבת דרכים ,לרחבה ציבורית ,לשטח למבנה ציבורי
)משולב בבנין( ולשטח ציבורי פתוח; ב( קביעת הוראות
לכניסה לחניה ולהקצאת חניה לציבור; ג( קביעת זכויות
בניה והוראות בניה ופיתוח בשטחים הכלולים בתכנית;
ד( הרחבת רחי מימון ל־ 16מי והסדרת הצומת עם
רחי גדליהו באמצעות כיכר; ה( הרחבת רחי נחמיאס לצורך
הסדרת חניה ,תוך שמירה על העצים הקיימים ושילובם
בתכנון מקומות החניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5395התשס״ה ,עמי .2568
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/2077/א״ ,שינוי לתכניות
חפ/מק/1400/גב ,חפ ,1590/חפ ,1400/חפ ,136/חפ/229/ה,
חפ.424/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רחי שמשון 1
פינת שדי מוריה  -גוש  ,10767חלקה  4במלואה ,ח״ח 73
ו־.74
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה ש ל חלקה  4לשני
מגרשים חדשים ללא הסכמת בעלים; ב( קביעת זכויות
בניה במגרשים  2001ו־ 2002בהתאם לזכויות הבניה
שאושרו במסגרת היתרי בניה; ג( שינוי סיווג מאזור מגורים
אי לאזור מגורים מיוחד; ד( ביטול השימוש למגורים
בקומת קרקע קיימת במגרש  ,2002הפיכתה לקומת עמודים
והעברת שטחי המגורים לקומה נוספת )במסגרת מספר
קומות מותר( ללא התקנת חניה; ה( ה ת א מ ת קווי הבנין
לבניה הקיימת ,קביעת קווי בנין לבניה חדשה במקרה
שהבנין יהרס וכן קביעת קו בנין לבניה חדשה בקומה
עליונה נוספת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס״ד ,עמי .3541
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי חפ/1446/ב״ ,שינוי לתכניות חפ/
/1118שצ ,חפ/1400/יב ,1/חפ/1400/מק/גב ,חפ/1867/א,
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מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חד1247/״ ,שינוי לתכניות חד 765/וחד/מק/1001/ג.
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,בין הרחובות
הנשיא ,ש ש ת הימים ,הרברט סמואל והלל יפה  -גוש ,10036
חלקה  14במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הסדרת גבולות שצ״פ בין
רחובות הנשיא ,ש ש ת הימים ,הרברט סמואל והלל יפה על
ידי שינוי ייעוד ממגורים לשצ״פ; ב( התוויית שביל ציבורי בין
חלקות  14ו־ 15ברוחב ש ל  3.9מי המחבר את רחי ש ש ת הימים
לשטח הציבורי הפתוח; ג( סימון מבנה להריסה בתחום השטח
הציבורי הפתוח; ד( קביעת פרק זמן ש ל  10שנים להמשך
הפעילות הציבורית הקיימת; ה( ביטול שביל ציבורי בחלקה
 14ברוחב ש ל  1מי וצירוף השטח למגרשים הגובלים מדרום;
ו( הסדרת קו בנין צדי ואחורי למבנה קיים במגרש .2001

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5384התשס״ה ,עמי .2170
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,טלי  ,04-6303113וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חכ/4/יב״ ,שינוי לתכנית חכ/4/ח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרם מהר״ל  -גוש
 ,12008ח״ח  ;29 ,22-19גוש  ,12048ח״ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי תוואי כביש מסי ,1
ה ת א מ ת כביש לטופוגרפיה כך ש ה פ ר ש הגבהים בין תחילת
הכביש לסופו יקטן מ־ 16מי ל־ 7מי תוך כדי שמירה על מספר
המגרשים הקיים; ב( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5384התשס״ה ,עמי .2171
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טלי  ,04-9845213וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מכ706/״,
שינוי לתכניות מכ/286/א ,מכ.286/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל ,סמוך
לרחובות הרצל וכרמלים  -גוש  ,10725ח״ח  ;84 ,34 ,32 ,21גוש
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

 ,10726ח״ח  ;134 ,12גוש  ,10728ח״ח  ;132 ,64 ,62גוש ,11359
חלקות  18 ,17 ,4במלואן ,ח״ח .20 ,19 ,16 ,1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי שטח המיועד לתעשיה
ותעשיה או מסחר ,לפארק עסקים ולפארק עסקים משולב
בבית אבות; ב( הרחבת רחי היזמה על ידי שינוי גבולות מגרשי
תעשיה תוך הקטנת השפ״פ שלאורך רחי כרמלים; ג( שינוי
ייעוד שטח ציבורי פתוח לשטח חניה מגוננת; ד( קביעת שטחי
שירות לבנינים על פי תקנות התכנון והבניה; ה( קבלת הקלה
למרחק מזערי ש ל מוסד ש ה ו א מעון לקשישים ,מוסד חינוכי או
נוער וכיוצא באלה מתחנת דלק; ו( קביעת קו בנין מדרך מסי 4
ל־ 70מי מציר הדרך במקום  150מי; ז( איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מורדות הכרמל ,רחי כורי  ,2חיפה  ,33093טלי ¬8676296
.04
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים מ נ ש ה  -א ל ו נ ה ועירון
ה ו ד ע ה בדבר ביטול ה ו ד ע ה על ה פ ק ד ת ת כ נ י ת
מ י ת א ר מקומית והודעה מתוקנת בדבר ה פ ק ד ת ה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
״תכנית מיתאר מקומית מסי מ/312/ענ844/״ ,ש ה ו ד ע ה על דבר
הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5403התשס״ה ,עמי ,2923
וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה התשכ״ה,1965-
מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מ/312/ענ844/״ ,שינוי
לתכניות ג ,400/ג/569/א.
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,ה ת ש כ ״ ה -
 ,1965השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפון כפר
קרע ,סמוך לנחל ברקן  -גוש  ,12119חלקה  92במלואה,
ח״ח  ;119 ,115 ,114 ,101 ,98 ,96 ,91-89 ,77גוש  ,12127חלקות ,25
 74 - 72 ,47 -37 ,26במלואן ,ח״ח ,66-63 ,60 ,52 ,51 ,30-27 ,24 ,23
 ;83גוש  ,12128ח״ח .89 ,24-22
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת ש כ ו נ ת מגורים בצפיפות
בינונית וגבוהה על ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית; ב( חלוקת
השטח למגרשי מגורים ,שטחי ציבור ,דרכים ,מסחר ומיתקנים
הנדסיים; ג( התוויית מערכת דרכים ,חניות ושבילים להולכי
רגל ,תוך השתלבות במערכות הדרכים הקיימות ביישוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
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העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מ נ ש ה  -א ל ו נ ה  ,ד״נ חפר  ,37845טלי ,04-6177307
ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ,30025
טלי .04-6351789
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מ נ ש ה  -א ל ו נ ה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
מ247/״ ,שינוי לתכניות מ/מק ,11/מ/מק ,16/משח ,23/מ ש ח /
.1/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ש ד ה יצחק  -גוש
 ,8958חלקות  40-2במלואן ,ח״ח  ;44גוש  ,8959חלקות 71-2
במלואן; גוש  ,8960חלקה  15במלואה ,ח״ח .8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעודי קרקע בתחום
התכנית לפי הפירוט הזה (1 :שינוי ייעוד מחקלאי לייעוד
מגורים בחלקות אי לאזור מבני משק ,לתחנת תדלוק ולדרך;
 (2ביטול דרך ושינוי ייעודה לשטח חקלאי;  (3שינו ייעוד אזור
בעלי מקצוע לאזור מגורים לתושבים; ב( קביעת השימושים
המותרים באזורים השונים בתחום התכנית; ג( קביעת הוראות
בניה; ד( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים; ה( הסדרת דרכים
קיימות; ו( הסדרת קווי בנין ש ל בתי מגורים קיימים ביום אישור
התכנית לפי הקיים ,שינוי קווי הבנין לא יתייחס לתוספות
בניה עתידיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.5.2003ובילקוט הפרסומים  ,5190התשס״ג ,עמי .2602
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי ,04-8633448
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מ נ ש ה  -א ל ו נ ה ,
ד״נ חפר  ,37845טלי  ,04-6177307וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מסי ענ524/״ ,שינוי לתכניות ענ,346/
ענ/במ.297/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם ,שכי
אלבאטן מזרח ,רחי אלמדינה )כביש כניסה(  -גוש ,20340
ח״ח .61 ,53
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת מגרש בייעוד מסחרי
לשני מגרשים :האחד לתחנת תדלוק )קיימת( והשני לאזור
מסחרי ,בד בבד עם הפרדת התנועה בין השימושים;
ב( קביעת זכויות בניה ומגבלות בניה בתחום התכנית;
ג( חלוקה חדשה בהסכמת בעלים.
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)(2

״תכנית מפורטת מסי ענ580/״ ,שינוי לתכנית ענ/במ.358/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה גית ,באקה אל
גרבייה  -גוש  ,8758חלקה  2במלואה ,ח״ח  ;1גוש ,8760
ח״ח .24
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה חדשה ללא הסכמת
הבעלים של חלקה  2בגוש  ;8758ב( הקטנת קווי בנין לגבי
בנינים קיימים; ג( שינוי ייעוד קטע מדרך מסי  45לדרך
משולבת; ה( יצירת בסיס חוקי לרישוי הבנינים הקיימים
בתחום התכנית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ,עארה  ,30025טלי .04-6351789
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עירון
ה ו ד ע ה בדבר ביטול ה ו ד ע ה על ה פ ק ד ת ת כ נ י ת
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
מסי ענ397/״ ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בעיתונים ביום
 29.8.1997ובילקוט הפרסומים  ,4566התשנ״ז ,עמי .5501
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה גית ,באקה
אל־גרביה  -גוש  ,8751ח״ח  ;49 ,2גוש  ,8758ח״ח .82
עיקרי הוראות התכנית :א( יצירת בסיס חוקי לרישוי
הבנינים הקיימים בתחום התכנית; ב( שינוי הוראות בניה
במע״ר להתאמתם לבינוי קיים ועתידי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,עארה  ,30025טלי  ,04-6351789בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ענ694/״ ,שינוי לתכניות ענ/במ ,358/ענ.125/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה־גית  -גוש
 ,8758חלקה  26במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת זכויות בניה; ב( קביעת
הוראות בניה ופיתוח; ג( שינוי קווי בנין לבניה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5296התשס״ד ,עמי .2844
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,עארה  ,30025טלי  ,04-6351789וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ביטול ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
מפורטת מסי ש462/״ ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם
לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3826התשנ״א ,עמי .830
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא  -גוש
 ,10615חלקה  58במלואה ,ח״ח .96 ,95 ,68

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי טייבה
הודעה בדבר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי טב2948/״ ,שינוי לתכנית טב/
.3/1111
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,8030
ח״ח  ;10מגרש  10/59בהתאם לתכנית טב.3/1111/
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה ל־37%
לקומה ,וסך הכל  111%בשלוש קומות;  (2הקטנת קו בנין
בהתאם לתשריט; ג( קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 4.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5384התשס״ה ,עמי .2172

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בטבלת השימושים
באזורים השונים; ב( אישור קו בנין מערבי ש ל המבנה הקיים,
ושינוי קו בנין בחזית החלקה הגובלת לשביל; ג( שינוי אחוזי
הבניה המרביים; ד( הריסת העצמים החורגים מגבולות
החלקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,7840
ח״ח .32

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי  ,04-6305522בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( העלאת אחוזי בניה מ־30%
לקומה ל־ 35%לקומה; ב( הקטנת קו בנין צדדי מצד
מערב ל־ 2.5מי במקום  3מי; ג( הקטנת קו בנין אחורי
ל־ 3.70מי במקום  5מי; ד( קו בנין למרתף מצד מזרח יהיה ;0
ה( קביעת הוראות בניה.

מרחב תכנון מקומי שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ש1045/״ ,שינוי לתכניות ש ,207/ש.445/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב  -גוש
 ,11297חלקה  175במלואה ,ח״ח .168 ,161 ,107
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יחידת דיור במגרש;
ב( שינוי קו בנין אחורי מ־ 5מי ל־ 4מי; ג( שינוי רוחב שביל מסי
 107מ ־  4מי ל־ 3מי.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2003ובילקוט הפרסומים  ,5205התשס״ג ,עמי .3421

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי טב3173/״ ,שינוי לתכנית
טב/במ.2500/

הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 26.12.2003ובילקוט הפרסומים  ,5262התשס״ד ,עמי .1530
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה ,טייבה  ,40400טלי  ,09-7992808וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
ה ו ד ע ה בדבר ביטול ה ו ד ע ה על ה פ ק ד ת ת כ נ י ת
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
מיתאר מקומית מסי כס/25/1/לח״ ,שינוי לתכניות כס ,1/1/כס/
 ,25/1כס/25/1/י ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5276התשס״ד ,עמי .2059

ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי התע״ש
 -גוש  ,7607חלקות  40 ,39במלואן ,ח״ח .82 ,38

י״ד בכסלו התשס״ו ) 15בדצמבר (2005

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת זכויות בניה; ב( קביעת
בינוי; ג( הרחבת רחוב התע״ש.

לקהל.
יגאל ש ח ר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא ,רחי ויצמן  ,135כפר סבא  ,44100טלי ,09-7649175
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי נתניה

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת ה מ ש נ ה הנקודתית
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה מופקדת
״תכנית מפורטת מסי נת74/800/״ ,שינוי לתכניות נת/100/ש,1/
נת.7/400/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי נת24/650/״ ,שינוי לתכניות נת ,7/400/תרש״צ,3/14/21/
נת.2/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רחי יהודה
הלוי  - 10גוש  ,8261חלקה  49במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח עיקרי בקומה
שישית; ב( הפיכת קומת גג לקומה; ג( שינוי קווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
ועדת המשנה הנקודתית ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רחי תל חי  ,8נתניה ,42439

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,עין התכלת,
רח׳ ה ש ק ד  — 59גוש  ,8413חלקה  5במלואה ,ח״ח .116
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
לאזור מגורים מיוחד; ב( הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות;
ג( קביעת מספר יח״ד ) 2יח״ד ,מיחידה אחת לשתי יחידות(;
ד( שינוי לבינוי; ה( קביעת שטח למרתף; ו( קביעת זיקת הנאה;
ז( שינוי בקווי בנין; ח( קביעת מבנים/גדרות להריסה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5395התשס״ה ,עמי .2570
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
הנקודתית ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי  ,08—9788444וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רחי תל חי
 ,8נתניה  ,42439טלי  ,09—8603159וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

טלי .09-8603159
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי נת40/537/״ ,שינוי לתכניות נת ,7/400/נת/96/7/400/ב,
נת ,537/נת.1/537/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רחי ש מ ח ה
ארליך פינת שדי בן גוריון  -גוש  ,8448חלקות  3 ,2במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים מיוחד אי; ב( תוספת יחידות דיור
מ־ 114יח״ד ל־ 170יח״ד; ג( הקטנת קווי בנין למגורים; ד( תוספת
שטחי בניה; ה( תוספת קומות מקומת קרקע 7-5 ,קומות 3 +
דירות גג ,ל־ 2מבנים בני  9קומות על עמודים  +חדר על הגג,
ו־ 2מבנים בני  15קומות על קומת עמודים כפולה  +קומה
טכנית; ו( קביעת הוראות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס״ה ,עמי .3123
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רחי תל חי  ,8נתניה  ,42439טלי  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי פת4/1269/״,
שינוי לתכניות פת ,1/1269/פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,בין
הרחובות בר כוכבא ,הברון הירש ופינסקר — גוש  ,6377חלקות
 157 ,155 7,במלואן ,ח״ח .156 ,154 ,122 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת שטח בתחום מרכז
העיר )חלק ממבנן אי( בייעוד מסחר ומשרדים בגובה ש ל 51
קומות מעל  3קומות מרתף; ב( שינוי מאזור לבית אבות לאזור
מסחרי; ג( קביעת זכות מעבר לציבור בתחום המגרש; ד( קביעת
חניון תת־קרקעי בכל תחום התכנית; ה( שינוי בגבולות שטח
ציבורי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי —9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה ,רחי העליה השניה  ,1פתח תקוה .49100
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
רצ11/43/1/״ ,שינוי לתכניות רצ ,1/1/רצ.43/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רחי ניר
דוד  ,45 ,43 ,41 ,39 ,37 ,35 ,33 ,31 ,29 ,27 ,25 ,23ורחי מסילות
 - 17 ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1גוש  ,5389חלקות ,74 ,51 ,49 ,47
 80 ,78במלואן; מגרשים  256-254 ,252-250בהתאם לתכנית
רצ/במ.1/43/1/
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי לסגירת
מרפסות בגודל ש ל  7.5מ״ר ליח״ד בקומה אי ש ל דירות הגג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טלי .03-9547577
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,מתחם
האסבסטונים ,הרחובות חטיבת קריתי ,צה״ל ,התשעה ,חטיבת
גולני  -גוש  ,5801חלקה  44במלואה ,ח״ח .51 ,49 ,48 ,43
עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות להתחדשות עירונית
על ידי פינוי ש ל  68יח״ד ובינוי עד לסך כל  224יח״ד על ידי:
א( קביעה של ייעודי הקרקע לפי הפירוט הזה :אזור מגורים
מיוחד ,אזור מגורים גי ,שטח לבניני ציבור ,שטח ציבורי פתוח,
שטח פרטי פתוח ,ונוסף על כך התוויית צירי הולכי רגל בשטח
ציבורי פתוח רחובות משולבים; ב( התוויית דרכים חדשות;
ג( קביעת שטחים לצורכי ציבור; ד( קביעת הוראות ,מגבלות
וזכויות בניה; ה( קביעת הוראות להכנת תכניות לאיחוד
וחלוקה; ו( קביעת הוראות ליישום התכנית לרבות שלבי
פיתוח ,הוראות להכנת תכנית בינוי ,תכנית עיצוב אדריכלי,
תכנית פיתוח ,ותנאים להוצאת היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ¬9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמלה ,שדי ויצמן  ,1רמלה .72100
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי דרום השרון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית

הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
התשכ״ה ,1965-כי
והבניה,
הנקודתית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום
השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי שד18/19/״,
שינוי לתכנית שד.1000/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי רח39/950/״ ,שינוי לתכנית רח.950/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחי עמוס
דניאלי  - 56גוש  ,3655חלקה  357במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטח המחסן מ־ 15מ״ר
ל־ 22מ״ר; ב( קביעת קו בנין  0אחורי וצדדי למחסן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשס״ה ,עמי .962
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמלה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמלה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי לה/4/130/ב״,
שינוי לתכנית לה ,3/1000/לה/4/130/א ,לה.5/130/

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מל״ל ,רחי
הפרחים  ,6משק  - 79גוש  ,6447חלקה  79במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור
חקלאי לאזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה ,סך הכל  3יח״ד
ב־ 2מבנים; ב( הסדרת קווי בנין נקודתיים לבניה קיימת
בנחלה :קו בנין קדמי מערבי למבנים המסומנים במספרים ,1
 3 ,2כמסומן בתשריט המוצע; ג( קביעת זכויות והוראות בניה
בנחלה חקלאית; ד( קביעת הוראות בניה; ה( קביעת תנאים
למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדת ה מ ש נ ה הנקודתית,
שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי  .08-9788444העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון,
נוה ירק  ,49945טלי .03-9000500
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התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי שרונים

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה בדבר אישור תכניות מ י ת א ר מקומיות

)(1

״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ118/1/3/״ ,שינוי לתכנית
הצ/במ/300/1/3/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדסיה ,רחי השושן
 - 43גוש  ,8143ח״ח  ;12מגרשים  321 ,320 ,311בהתאם
לתכנית הצ/במ/300/1/3/א.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בתכסית מ־ 30%עד
ל־  48.3%כולל שטחי שירות וחניה; ב( שינוי קו קדמי
)מ־ 5ל־ 2.35מי( מערב לפי המצב הקיים; ג( קו הבנין קדמי
דרומי לרחוב השושן  5מי ,שינוי קו בנין קדמי לפרגולה
)גגון( בלבד  1.10מי לפי המצב הקיים; ד( תוספת שטחים
עיקריים למטרת גגון :שינוי קו בנין צדדי )מ־ 3ל־ 2.60מי(
מזרח לפי הקיים ,שינוי קו בנין צדדי )מ־ 3ל־ 2.70מי( צפון
לפי הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5306התשס״ד ,עמי .3179

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס/הצ/130/1/5/א״,
לתכניות הצ ,104/1/5/הצ ,130/1/5/הצ.0/1/5/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד  -גוש
 ,7792ח״ח  ;29מגרש  2016בהתאם לתכנית הצ;104/1/5/
מגרשים  2073 ,2072בהתאם לתכנית הצ.130/1/5/
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת מגרש  2073לשני מגרשי
מגורים וקביעת זכויות בניה לשתי יח״ד ,בבית אחד,
בכל מגרש חדש; ב( שינוי ייעוד השטח הציבורי הפתוח
למגורים אי ,להשלמת מגרש  2090החדש; ג( שינוי הבינוי
המאושר במגרש  ;2073ד( הרחבת דרך משולבת קיימת; ה(
קביעת גדרות להריסה ותנאים להריסתם; ו( ביטול הגדרת
המבנה הקיים כמבנה לשימור; ז( קביעת תנאים והוראות
בניה בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשס״ה ,עמי .964
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ192/1/4/״ ,שינוי לתכניות
הצ ,130/הצ.16/1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה  -גוש
 ,8036חלקה  107במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת החלקה ,שינוי לחלוקה
בתכנית הצ 16/1/4/בהסכמת בעלי הקרקע; ב( שינוי ייעוד
מאזור מגורים אי לאזור מגורים אי מיוחד )בעבור ש ת י יח״ד
בכל מגרש( וקביעת הקצאת המגרשים החדשים ,סך הכל
 8יח״ד בתחום התכנית; ג( קביעת בינוי עקרוני מנחה
בתחום התכנית; ד( קביעת מבנים להריסה ותנאים
להריסתם; ה( קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5359התשס״ה ,עמי .1105
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הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי הצ/166/1/4/א״ ,שינוי לתכניות הצ ,130/הצ.166/1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה  -גוש
 ,8036ח״ח  ;91 ,89מגרשים  2466 ,2465 ,2463 ,2462בהתאם
לתכנית הצ.166/1/4/
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת מגרשים בהסכמת בעלי
הקרקע; ב( חלוקת מגרש  2463לשני מגרשים נפרדים  -מגרש
חדש ) 2327כניסה ממערב( ומגרש חדש ) 2326כניסה מדרום(;
ג( חלוקת מגרש  2466לשני מגרשים נפרדים  -מגרש חדש 2329
ומגרש חדש ) 2330לשניהם כניסה ממזרח(; ד( כל מגרש חדש
בעבור יח״ד אחת; ה( קביעת גודל מגרש מינימלי לבניית בית
ח ד ־ מ ש פ ח ת י באזור מגורים אי מיוחד ל־ 480מ״ר; ו( בתת מגרש
2325א)המזרחי( התכסית תגדל מ־ 130מ״ר ל־ 200מ״ר אך גובה
המבנה יוגבל לקומה אחת בלבד מעל הקרקע או מעל מרתף;
ז( שינוי הבינוי המאושר בתכנית הצ 166/1/4/וקביעת בינוי
מנחה חדש ,בתחום התכנית; ח( קביעת תנאים והוראות בניה
בתחום התכנית ,סך הכל  6יח״ד בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2004ובילקוט הפרסומים  ,5343התשס״ה ,עמי .440
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
הנקודתית ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי ,08-9788444
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים,
אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יי בכסלו התשס״ו ) 11בדצמבר (2005
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מ ח ו ז הצפון
מרחב תכנון מקומי נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת ה מ ש נ ה לתכניות
מיתאר ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת
מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג15446/״ ,שינוי לתכניות
ג ,10701/ג.11810/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16582
חלקות  13 ,12במלואן ,ח״ח .48 ,47 ,20-18 ,15 ,14
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזור מגורים אי; ב( הקצאת שטחים לבניני ציבור; ג( התוויית
דרכים; ד( קביעת הנחיות סביבתיות; ה( קביעת הוראות בניה
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

 מרווחי בניה ,גובה בנינים; ו( קביעת הנחיות בינוי ועיצובאדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי .04-6459200
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

עיקרי הוראות התכנית :א( התוויית דרך מהווה חיבור
יישוב נחף לדרך אזורית מסי  ;854ב( שינוי ייעוד מקרקע
חקלאית לדרך; ג( קביעת קו בנין של  5מי מגבול הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2001ובילקוט הפרסומים  ,4978התשס״א ,עמי .2248
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם ,כרמיאל ,טלי  ,04-9580693וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

מרחבי תכנון מקומיים נצרת עילית ומבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות
ולבניה נצרת עילית ומבוא העמקים מופקדת ״תכנית
מקומית מסי ג12590/״ ,שינוי לתכניות ג ,7919/ג.8080/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג13059/״ ,שינוי לתכניות מש״צ  ,51ג.9318/

התכנון
לתכנון
לתכנון
מיתאר

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חמדיה  -גוש ,22803
ח״ח  ;29 ,22גוש  ,22804חלקות  13 ,12 ,10-5 ,2במלואן ,ח״ח ,3
.11 ,4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה  -גוש ,17527
חלקות  32 ,31 ,19 ,18במלואן ,ח״ח  ;33 ,30 ,17גוש ,17528
ח״ח .57 ,12 ,4

עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון מחדש ש ל שטח ״המחנה״
של קיבוץ חמדיה; ב( ייעודי קרקע לשכונה קהילתית בת
 150יח״ד; ג( תכנון מחדש ש ל מבני המשק; ד( תכנון וייעוד
שטח למרכז אזרחי ותעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי לייעודים שונים ,מגורים
אי ,מגורים  +מסחר ,דרכים ,שב״צ ,שצ״פ ושפ״פ; ב( קביעת
זכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית ,נצרת עילית ,טלי
 ,04-6478828ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא
העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טלי .04-6468585
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מספי ג9494/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש ,19135
חלקה  24במלואה ,ח״ח  ;23 ,11-8גוש  ,19137חלקות ,56 ,55 ,52
 62במלואן ,ח״ח ,61 ,59-57 ,54 ,53 ,51-48 ,45 ,44 ,18 ,14-9 ,7 ,6
 ;111 ,96-94 ,91 ,90 ,79 ,78 ,75 ,74 ,70 ,69 ,63גוש  ,19141ח״ח
 ;56 ,25-21 ,16-13,3-1גוש  ,19142ח״ח .6-1

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5375התשס״ה ,עמי .1911
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בקעת בית שאן ,בית שאן ,טלי  ,04-6065850וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג12737/״ ,שינוי לתכניות ג/במ ,100/ג.6987/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת יואב  -גוש
 ,200001ח״ח .2
עיקרי הוראות התכנית :הקצאת שטח ל־ 77מגרשי מגורים
להרחבת היישוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5105התשס״ב ,עמי .3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן ,קצרין  ,12900טלי  ,04-6969712וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי חבל אשר

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

הודעה בדבר דחיית תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג10633/״ ,שינוי לתכנית ג.3643/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג11474/״ ,שינוי לתכניות ג ,4359/ג ,1682/שהודעה על דבר
הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום  4.2.2005ובילקוט הפרסומים
 ,5379התשס״ה ,עמי .2028

עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת אזור המגורים תוך
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים; ב( הרחבת דרך;
ג( הקצאת קרקע לשצ״פ; ד( שינוי מיקום אזור מגורים ש ל
הנחלה; ה( קביעת הנחיות בינוי והנחיות למתן היתרי בניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בוסתן הגליל  -גוש
 ,18043ח״ח  ;28 ,26 ,24 ,1גוש  ,18050ח״ח  ;44גוש  ,18120חלקה
 91במלואה ,ח״ח  ;90 ,86 ,50גוש  ,19964חלקות ,17-14,11,8-6
 19במלואן ,ח״ח  ;9 ,2גוש  ,19965חלקות  38-5 ,3 ,2במלואן,
ח״ח  ;40גוש  ,19966חלקות  88-4 ,2במלואן.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילניה  -גוש ,15140
ח״ח  ;108גוש  ,15156ח״ח .121 ,91-89 ,76 ,74-71 ,66 ,65

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4789התשנ״ט ,עמי .4966
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון ,טלי  ,04-6760818וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת המשנה לנוף הגליל
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר מופקדת
״תכנית מיתאר מקומית מסי ג13895/״ ,שינוי לתכנית ג.3874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שיחי דנון  -גוש
 ,18245ח״ח  ;32 ,20גוש  ,18249ח״ח  ;21גוש  ,18250חלקות ¬13
 63 ,60 ,51 ,17במלואן ,ח״ח ,65 ,57 ,49-47 ,34 ,33 ,27-18 ,12 ,11
 ;70גוש  ,18253ח״ח  ;63 ,61 ,45 ,44 ,35 ,34גוש  ,18256ח״ח ,29 ,28
 ;44גוש  ,18365ח״ח .13 ,11
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של חלקות
בבעלות המדינה בלבד; ב( התוויית דרכים בתחום האתר;
ג( הקצאת מגרשים לפי סוג בעלי חיים ומגרשים לאחסנת ציוד
וחומרים; ד( הקצאת מגרשים ציבוריים ש י ש מ ש ו להפעלת
האתר לגידול בעלי חיים ,להקמת מיתקנים לצורכי האתר
ופיתוח נופי; ה( קביעת הוראות לחלוקה ,לבינוי ,לפיתוח
ולמניעת מטרדים סביבתיים; ו( הקצאת מגרשים לעיבוד
חקלאי מוגבל ולפיתוח נופי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי,
טלי .04-9879621
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

1394

עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום שטח הפיתוח ש ל
הרחבת מושב בוסתן הגליל; ב( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
באזור מגורים לאזור מגורים ביישוב חקלאי; ג( שינוי ייעוד
מאזור מבני ציבור לאזור מגורים קהילתי ,לשצ״פ ,לדרך ולאזור
בניה מיוחד; ד( שינוי ייעוד מדרך ומשטח חקלאי לשצ״פ; ה(
שינוי ייעוד מאזור מגורים ומשקי עזר לאזור מגורים קהילתי
ולאזור מגורים ביישוב חקלאי; ו( שינוי ייעוד ממגורים ביישוב
חקלאי למגורים ומשקי עזר; ז( שינוי מיקום בית העלמין; ח(
קביעת הוראות פיתוח; ט( קביעת קריטריונים להגשת בקשה
להיתרי בניה; י( תיחום מגרשים חדשים לבניה למגורים;
יא( הקלה בקו בנין מדרך מסי  4לבנינים קיימים; יב( הרחבת
התוואי למסילת ברזל.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טלי  ,04-9879621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג14002/״ ,שינוי לתכנית ג.6637/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיהוד  -גוש ,18509
ח״ח  ;23 ,7 ,5גוש  ,18510ח״ח .125 ,121 ,118 ,85 ,82
עיקרי הוראות התכנית :א( עריכת שינוי נקודתי באזור
למבני ציבור  -שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים; ב( שינוי
ייעוד משטח לדרך לשטח למבני ציבור; ג( קביעת הנחיות
לבינוי ופיתוח ,כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה; ( חלוקת אזור
המגורים המוצע למגרשי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5369התשס״ה ,עמי .1712
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טלי ,04-9879621
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר דחיית תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג13886/״ ,שינוי לתכניות תמא  ,8תממ  ,2ש ה ו ד ע ה על דבר
הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5467התשס״ו ,עמי .745
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא ,מצפון
ליישוב דיר חנא :נצ״מ  - 234250/752800גוש  ,19402חלקות
 121 ,40במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח שייעודו
חקלאי לשטח שייעודו שמורת טבע; ב( ייעוד השטח לשמורת
טבע; ג( שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.2.2005בילקוט הפרסומים  ,5384התשס״ה ,עמי .2180
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל ,סחינין ,טלי  ,04-6746740כל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צוריאל  -גוש
 ,19901ח״ח  ;26 ,24-19 ,16 ,12-8 ,6-3 ,1גוש  ,19902ח״ח ;2 ,1
גוש  ,19907ח״ח  ;11 ,10גוש  ,19908ח״ח .7 ,1
עיקרי הוראות התכנית :א( פירוט זכויות הבניה בייעוד ש ל
מבני משק ,כפי ש א ו ש ר בתכנית ג ,10298/כדי לאפשר ה ו צ א ת
היתרי בניה; ב( קביעת התכליות המותרות בשטחים המיועדים
למבני משק; ג( קביעת הוראות בניה; ד( קביעת הנחיות
סביבתיות; ה( קביעת הנחיות לפיתוח ת ש ת י ו ת הנדסיות.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 22.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס״ה ,עמי .2689
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל ,מעונה ,טלי ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14809/״,
שינוי לתכנית ג.13108/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה  -גוש ,17510
ח״ח .6 ,4-2
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול דרך משולבת שאושרה
בתכנית ג 13108/ושינוי ייעוד לשפ״פ ותעשיה עתירת ידע,
מסחר ומשרדים; ב( שינוי ייעוד במקום הביטול לתעשיה
ושפ״פ; ג( שינוי ייעוד משפ״פ לדרך מוצעת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רחי ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טלי .04 - 6468585
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג14833/״ ,שינוי לתכנית ג.10298/
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג14697/״ ,שינוי לתכנית ג.6296/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעיליא  -גוש ,18630
ח״ח .75-73
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת אזור מגורים;
ב( שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ודרך; ג( התוויית דרכים;
ד( ה ק צ א ת שטח פרטי פתוח; ה( קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 3.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5414התשס״ה ,עמי .3363
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ,04-6508555וכן
ולבניה מעלה נפתלי ,רחי האורנים  ,1מ ע ל ו ת  -ת ר ש י ח א ,
טלי  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג10534/״ ,שינוי לתכניות ג ,5302/ג/בת ,169/ג/בת,247/
ג.6033/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פארק תעשיה
תרדיון צומת הכבישים  805ו־ - 784גוש  ,19276ח״ח ;17 ,12 ,7
גוש  ,19277חלקות  23 ,21-11במלואן ,ח״ח ;27 ,25 ,24 ,22 ,1
גוש  ,19278חלקות  12-10 ,3-1במלואן ,ח״ח .4
עיקרי הוראות התכנית :א( פיתוח פארק ה ת ע ש י ה תרדיון,
ייעוד שטח למרכז תעשיה ומסחר ושירותים ומבני ציבור
שישתלבו באזור הקיים; ב( קביעת הוראות לשמירת איכות
הסביבה ומינהלת הפארק; ג( ה ת א מ ת הגבול הצפוני מערבי
ש ל תרדיון לגבולות תכנית ג 12487/על ידי הקטנת שצ״פ לצדי
מבנן  ;400ד( קביעת הוראות לפיתוח אזור התעשיה ,טיפול
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נופי וגינון; ה( קביעת מגבלות ,הוראות ותנאים סביבתיים
לשמירת איכות הסביבה; ו( קביעת הוראות לאכלוס ,תפעול
ואחזקה באזור התעשיה; ז( ייעוד שטח למרכז תעשיה ,מסחר
ושירותים; ח( ייעוד שטח למבני ציבור.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 13.4.2003ובילקוט הפרסומים  ,5189התשס״ג ,עמי .2564
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת ה מ ש נ ה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב ,ד״נ משגב ,טלי  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת
.10/109/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נווה
עופר ,רחי נגבה  - 64גוש  ,38006ח״ח .217 ,213 ,14
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מגרש מאזור
מסחרי לאזור משולב מגורים ומסחר; ב( קביעת זכויות,
הנחיות והגבלות בניה לאזור משולב מגורים ומסחר;
ג( קביעת קווי בנין מרביים לבינוי המוצע.

י״ט בכסלו התשס״ו ) 20בדצמבר (2005
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5419התשס״ה ,עמי .3548
) (2״תכנית מפורטת מסי 26/203/03/5״ ,שינוי לתכניות /5במ/
/5 ,7/6במ.1/6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי רמות,
רחי דוד ילין  - 45גוש  ,38160חלקות  128 ,127במלואן,
ח״ח  ;201מגרש .2083

מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 66/104/03/5״ ,שינוי
לתכנית .28/104/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
תעשיה ,פינת הרחובות דרך חברון ורחי יצחק נפחא  -גוש
 ,38050ח״ח  ;3גוש  ,38051ח״ח .1

עיקרי הוראות התכנית :תוספת בניה במגרש מסי 2083
)אזור מגורים אי( על ידי שינויים בזכויות ,הנחיות ומגבלות
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5403התשס״ה ,עמי .2936
) (3״תכנית מפורטת מסי 38/206/03/5״,
/5במ/5 ,4/75/במ.75/

עיקרי הוראות התכנית :הקמת אזור מסחר ,משרדים
ותעשיה עתירת ידע על ידי :א( שינוי הייעוד מאזור תעשיה
לאזור משולב הכולל :מסחר ,משרדים ותעשיה עתירת ידע;
ב( שינוי מספר הקומות המרבי ומיקומם מעל ומתחת לכניסה
הקובעת; ג( הגדלת היקפי הבניה המרביים לשיעור ש ל 100%
לשטחים עיקריים 32% ,לשטחי שירות ו־ 80%לשטחי שירות
לחניה; ד( קביעת קווי בנין שונים; ה( הרחבת דרך למטרת
כיכרות תנועה; ו( קביעת תנאים למתן היתר בניה; ז( קביעת
הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
)(4
ידי ה ת כ נ י ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
31
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר
שבע ,טלי .08-6463807
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

1396

מסי

17/109/03/5״,

שינוי

לתכנית

שינוי

לתכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי
נווה מנחם ,רחי אבשלום  -גוש  ,38173חלקות 44 ,43
במלואן ,ח״ח .56
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים
במגרש מסי  253המיועד לאזור מגורים אי ונמצא ברחי
אבשלום  ,19באר שבע ,מ־ 151מ״ר ל־ 186מ״ר מתוכם:
למטרות עיקריות :מ־ 130מ״ר ל־ 165מ״ר ,למטרות שירות:
 21מ״ר  -ללא שינוי; ב( שינוי בנספח בינוי הכולל הנחיות
לענין היקף תוספת ומיקומה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .4012
״תכנית מפורטת
/5במ.3/73/

מסי

19/207/03/5״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רחי
יצחק אולשן  - 15גוש  ,38132חלקות  165 ,164במלואן ,ח״ח
.22,
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח בניה במגרש A124
באזור מגורים אי ,על ידי שינוי בזכויות הבניה ,קביעת
הנחיות בניה ,שינוי קו בנין לכיוון דרך זמורה ולכיוון דרך
דונקלבלום.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס״ה ,עמי .3849

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע ,טלי ,08-6463807
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ערד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 19/107/03/24״,
שינוי לתכניות ,13/107/03/24 ,12/107/03/24 ,107/03/24
/10/107/03/24א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,שכי נעורים
 גוש  ,38211חלקות  59-8במלואן; גוש  ,38231חלקות ,40-1 ;130-68גוש  ,38232חלקות  18 ,14-1במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בהנחיות ,זכויות ומגבלות
בניה בשכונת מגורים קיימת בערד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ערד ,ערד ,טלי .08-9951712
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
17/105/03/21״ ,שינוי לתכניות /21 ,6/105/03/21בת,1/29/
.4/105/03/21 ,105/03/21 ,9/105/03/21
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות ,אזור תעשיה
שדרות ,הרחובות קהילת מילנו ,קופנהגן ,בריסל ,מדריד ופריז
 גוש  ,1885ח״ח  ;109 ,35 ,17גוש  ,1886ח״ח ;42 ,41 ,37 ,8גוש  ,2484חלקות  23 ,5במלואן ,ח״ח  ;37 ,35גוש  ,2485חלקות
 39 ,25 ,23-21במלואן ,ח״ח .52 ,40 ,35 ,34
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד במגרשים10 :א,
 22 ,21 ,20 ,18 ,16מאזור תעשיה לאזור משולב תעשיה ומסחר;
ב( שינוי ייעוד בחלק ממגרש מסי  1מאזור תעשיה לדרך מוצעת;
ג( שינוי ייעוד מגרש אי משצ״פ וחניה וקביעת זכות מעבר שבו
לחלקה מסי  ;5ד( שינוי ייעוד בחלק ממגרש מסי  22משצ״פ
לאזור תעשיה ומשצ״פ לדרך מוצעת; ה( הגדרת השימושים
המותרים במגרשים הכלולים בתחום התכנית; ו( הגדלת
זכויות הבניה :במגרש מסי 10א מ־ 100%שטח עיקרי ל־160%
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

שטח עיקרי  +ו־ 75%שטח שירות; במגרשים  22,21,20מ־82.5%
שטח עיקרי ל־ 120%שטח עיקרי  35% +שטח שירות ובמגרשים
מסי  16ו־ 18הוספת שטח שירות  ;35%ז( קביעת תוספת קומות
והגדלת גובה הבניה המותר :במגרש מסי 10א  -תוספת
קומת מרתף והגדלת גובה הבנין מ ־  9מי ל־ 15מי ,במגרשים ,20
 21ו־ 22תוספת קומה מקומה אחת ל־ 2קומות והגדלת גובה
הבנין מ ־  7מי ל־ 10מי; ח( קביעת תכסית בניה במגרשים ,20
 21ו־ 22ל־ 90%והגדלת תכסית הבניה המותרת במגרשים
10א ו־ 18ל־ ;75%ט( קביעת מפלס הכניסה הקובעת; י( קביעת
הוראות ומגבלות בניה; יא( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
בהסכמת הבעלים; יב( קביעת הנחיות כלליות לתשתיות;
יג( קביעת הנחיות סביבתיות; יד( קביעת תנאים להוצאת
היתרים לבניה חדשה ,לתוספות ו  /א ו שינויים לבניה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס״ה ,עמי .3851
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שדרות ,כיכר הנשיא ,שדרות ,טלי  ,08-6892745וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
6/123/03/8״ ,שינוי לתכניות /8 ,4/123/03/8מק.2046/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שתולים  -גוש
 ,2513ח״ח  ;35מגרשים .144 ,143 ,142
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי מאזור מגורים אי
ח ד ־ מ ש פ ח ת י עם קיר משותף לאזור מגורים אי ח ד ־ מ ש פ ח ת י
במגרשים  ;144 ,143 ,142ב( קביעת קווי בנין; ג( הוספת שטחים
למטרות שירות מעל הקרקע מ־ 10%ל־ 11.5%ו־;12.5%
ד( קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס״ה ,עמי .4221
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר טוביה ,באר טוביה ,טלי  ,08-8503404וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת נגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת נגב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 302/03/20״ ,בהתאם
לתכנית מיתאר מקומית רמת נגב  101/02/20ולתממ.14/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שמורת טבע מצלעות
ה מ כ ת ש הגדול ,במכתש הגדול ,כ־ 3ק״מ מזרחית לירוחם.
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גובלת בשמורת טבע מוכרזת ״מכתשים עין יהב״  -גוש ,39058
ח״ח  ;2 ,1גוש  ,39066ח״ח  ;9-6גוש  ,39068ח״ח  ;2 ,1גוש ,39069
ח״ח  ;5-1גוש  ,39070ח״ח  ;1גוש  ,39071ח״ח  ;5 ,2גוש ,39073
ח״ח .7 ,3 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד השטח לשמורת טבע;
ב( שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי; ג( ייעוד
השטח במצב מוצע זהה למצב הקיים בתממ.14/4/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמת נגב ,רמת נגב ,טלי .08-6564129
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל שבע ,שכי 16
 גוש  ,100058/4חלקה  ;1גוש  100058לא מוסדר.עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטחי מגרשים והיקפי
בניה בשכונת מגורים קיימת ביישוב בדואי תל שבע ושינוי
הגדרת המגורים מאזור מגורים אי מיוחד לאזור מגורים אי;
ב( שינוי ייעוד מגרשי מגורים אי מיוחד לשטח ציבורי פתוח
ושטח למבני ציבור; ג( קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות בניה
חדשות ובכלל זה הגדלת שטח המגרשים ומספר יחידות הדיור
המותרות להקמה בכל מגרש מגורים; ד( הקטנת מספר יח״ד
מ־ 106יח״ד ל־ 103יח״ד; ה( איחוד וחלוקה ש ל מגרשים
בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת ה ת כ נ י ת פורסמה בעיתונות ביום
 29.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס״ה ,עמי .3853
ה ת כ נ י ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טלי  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יי בכסלו התשס״ו ) 11בדצמבר (2005
דוד)דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מסי 55/305/02/7״,
שינוי לתכנית .305/02/7

ה ו ד ע ו ת לפי פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
)ו(

שיתופית בע״מ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מיתקן הנדסי בסנסנה
 גוש  ,100218ח״ח  ;1גוש  ,100219/1ח״ח  ;7 ,6 ,2נ״צ מרכזי 584.300על .191.250
עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות לזכויות בניה
בתחום הקו הכחול לצורך בניית תחנת שאיבה על ידי שינוי
ייעוד הקרקע בתחום התכנית ,משטח חקלאי לשטח למיתקנים
הנדסיים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
ש ה מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טלי .08-6899696

מסי האגודה.57-004695-3 :
המען :רח׳ הכלנית  ,39עלי .44828
תאריך רישום :י״א בכסלו התשס״ו)2ו בדצמבר .(2005
סוג ראשי :שיכון.
סוג משני :שיכון.
) (2ש ם האגודה :אבו טועמי  -אגודה שיתופית חקלאית למי
ה ש ק א ה בע״מ.
מסי האגודה.57-004704-3 :
תאריך רישום :י״ט בכסלו התשס״ו ) 20בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (3ש ם האגודה :גידולי ש ד ה שובל
חקלאית בע״מ.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
469/03/7״ ,שינוי לתכנית /7במ.174/
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 -אגודה שיתופית

מסי האגודה.57-004705-0 :

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ש ם האגודה :בית פתוח שרותים חברתיים

 -אגודה

המען :שובל ,ד״נ הנגב .85320
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו ) 22בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
)(4

ש ם האגודה :עתיד שובל  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004706-8 :
המען :שובל ,ד״נ הנגב .85320
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו ) 22בדצמבר .(2005

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

)(5

סוג ראשי :חקלאות.

המען :דואר מעברות .40230

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

תאריך רישום :כ״ה בכסלו התשס״ו) 26בדצמבר .(2005

ש ם האגודה :מדיקל אחזקות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.

סוג ראשי :חקלאות.

מסי האגודה.57-004707-6 :

) (13ש ם האגודה :אמן החזקות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.

המען :ד״נ מרום הגליל .13860
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו) 22בדצמבר .(2005

)(6

מסי האגודה.57-004715-9 :

סוג ראשי :חקלאות.

המען :חצור א ש ד ו ד .60970

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

תאריך רישום :כ״ו בכסלו התשס״ו) 27בדצמבר .(2005

ש ם האגודה :אחזקות שלוחות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004708-4 :
המען :שלוחות ,ד״נ עמק בית שאן .10910
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו) 22בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (14ש ם האגודה :עינת נדל״ן מניב  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004716-7 :
המען :עינת ,ד״נ עינת .49910
תאריך רישום :כ״ו בכסלו התשס״ו) 27בדצמבר .(2005

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7ש ם האגודה :שטחי תעשיה כפר מנחם  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004709-2 :
המען :כפר מנחם ,דואר כפר מנחם .79875
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו) 22בדצמבר .(2005
)(8

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

ש ם האגודה :אחזקות שובל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004710-0 :

סוג ראשי :חקלאות.
) (15ש ם האגודה :חברי קבוץ סאסא קרן מילואים  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004717-5 :
המען :סאסא ,ד״נ מרום הגליל .13870
תאריך רישום :כ״ו בכסלו התשס״ו) 27בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (16ש ם האגודה :עתיד יפעת  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

המען :ד״נ הנגב .85320
תאריך רישום :כ״א בכסלו התשס״ו) 22בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.

מסי האגודה.57-004718-3 :
המען :דואר יפעת .30069
תאריך רישום :כ״ו בכסלו התשס״ו) 27בדצמבר .(2005

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

סוג ראשי :חקלאות.

) (9ש ם האגודה :מוצרי תמר אחוזת כנרת  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004711-8 :

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (17ש ם האגודה :אחזקות יפעת  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.

המען :קבוצת כנרת ,ד״נ עמק הירדן .15118

מסי האגודה.57-004719-1 :

תאריך רישום :כ״ה בכסלו התשס״ו) 26בדצמבר .(2005

המען :דואר יפעת .30069

סוג ראשי :חקלאות.

תאריך רישום :כ״ו בכסלו התשס״ו) 27בדצמבר .(2005

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

סוג ראשי :חקלאות.

) (10ש ם האגודה :בני עוז  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004712-6 :

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (18ש ם האגודה :קרן מילואים חברי מעוז חיים  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.

המען :קבוצת יבנה ,ד״נ אבטח.
תאריך רישום :כ״ה בכסלו התשס״ו) 26בדצמבר .(2005

מסי האגודה.57-004720-9 :

סוג ראשי :חקלאות.

המען :מעוז חיים ,ד״נ עמק בית שאן .10845

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005

) (11ש ם האגודה :גידולי ש ד ה ש מ ש
חקלאית בע״מ.

 -אגודה שיתופית

מסי האגודה.57-004713-4 :
המען :ש ד ה נחמיה ,ד״נ גליל עליון .12145
תאריך רישום :כ״ה בכסלו התשס״ו) 26בדצמבר .(2005
) (12ש ם האגודה :התנועה עמק חפר
חקלאית לתובלה בע״מ.

 -אגודה שיתופית

מסי האגודה.57-004714-2 :

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (19ש ם האגודה :פוליביד תעשיות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004721-7 :
המען :משמר הנגב ,ד״נ הנגב .85315
תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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ה ש ם החדש :גידולי שדה אל״צ ק ש ת  -אגודה שיתופית

) (20ש ם האגודה :אחזקות משמר הנגב  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.

חקלאית בע״מ.

מסי האגודה.57-004722-5 :

מסי האגודה.57-004641-7 :

המען :משמר הנגב ,ד״נ הנגב .85315

מיום 22 :בדצמבר .2005

תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005

כ״א בכסלו התשס״ו) 22בדצמבר (2005

סוג ראשי :חקלאות.
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (21ש ם האגודה :אחזקות פוליביד  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה.57-004723-3 :

צו פ י ר ו ק מ י נ ו י מ פ ר ק ו ה ו ד ע ה ל נ ו ש י ם

המען :משמר הנגב ,ד״נ הנגב .85315
תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

ש ם האגודה :אל טליעה  -אגודה שיתופית לשכון למורים
במזרח ירושלים בע״מ.

סוג ראשי :חקלאות.

) (22ש ם האגודה :עתיד משמר הנגב
חקלאית בע״מ.

 -אגודה שיתופית

מסי האגודה.57-004724-1 :
המען :משמר הנגב ,ד״נ הנגב .85315
תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (23ש ם האגודה :גידולי ש ד ה יפעת
חקלאית בע״מ.

 -אגודה שיתופית

מסי האגודה.57-004725-8 :

מסי האגודה.57-002210-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו״ד עווידה עימאד ,מרח׳
שמואל הנגיד  ,6ירושלים ,94592
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ״ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך ש י ש י ם ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו־ 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני ש ר
ה ת ע ש י ה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים מיום פרסומו.
כ׳ בכסלו התשס״ו) 21בדצמבר (2005

המען :דואר יפעת .30069

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

ביטול ר י ש ו ם א ג ו ד ו ת ש י ת ו פ י ו ת

) (24ש ם האגודה :שלהב  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004726-6 :

.1

המען :דואר יפעת .30069

ש ם האגודה :כותנה שאן אגודה חקלאית שיתופית לגידול
וניקוי כותנה בע״מ.

תאריך רישום :כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר .(2005
סוג ראשי :חקלאות.

מסי האגודה.57-001319-3 :

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5232התשס״ד ,עמי .176

כ״ח בכסלו התשס״ו) 29בדצמבר (2005

והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום  ,13.12.2005נמסרת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מ ל ש מ ש כגוף
מאוגד.

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
הודעות שינוי ש ם אגודה
) (1ה ש ם הקודם :מפעלי מ ת כ ת כפר מנחם  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
ה ש ם החדש :מפעל מ ת כ ת כפר מנחם  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-004374-5 :
מיום 21 :בדצמבר .2005
) (2ה ש ם הקודם :גידולי ש ד ה אל״צ בית ק ש ת  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
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הואיל וביום  23.9.2003ניתן צו לפירוק האגודה:

.2

הואיל וביום  9.6.2005ניתן צו לפירוק האגודה:
ש ם האגודה :יבולי השלום אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
מסי האגודה.57-003668-1 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5421התשס״ה ,עמי
.3660
והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום  ,14.12.2005נמסרת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מ ל ש מ ש כגוף
מאוגד.
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

.3

הואיל וביום  ,10.7.2003ניתן צו לפירוק האגודה:
ש ם האגודה :אלטליעה אגודה שיתופית לשכון למורים
במזרח ירושלים בע״מ.

הודעות א ל ה מ ת פ ר ס מ ו ת ב א ח ר י ו ת המודיעים ואין
בפרסומן מ ש ו ם מ ת ן ת ע ו ד ה על נכונותן
הום א נ ד קומפיוטר א נ ד פירפירלס ב ע ״ מ

מסי האגודה.57-003730-9 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5208התשס״ג ,עמי
.3549
והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום  ,14.12.2005נמסרת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מ ל ש מ ש כגוף
מאוגד.
י״ג בכסלו התשס״ו ) 14בדצמבר (2005
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מ א ת הכונס הרשמי
ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר מ ת ן צווי פ י ר ו ק

)ח״פ (51-289791-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פריד ,מרחי אלמוג
 ,4רמת אפעל ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אברהם פריד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק פש״ר 278/05
ש ם העמותה :עמותת רמז ורגינה עמותה לאימוץ בין־ארצי.
מסי העמותה.58-032639-5 :

רינטה האוס
)ח״פ (51-176829-3
)בפירוק מרצון(

מען משרדה הרשום :רחי האלונים  ,3/8קרית ביאליק .27011

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תאריך ה ג ש ת הבקשה.9.3.2005 :

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

תאריך מתן צו פירוק.18.9.2005 :

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2006התקבלה החלטה

בבית המשפט המחוזי בנצרת
.1

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עוזי זיידמן ,משדי

תיק פש״ר 218/05

דוד המלך  ,15תל אביב ,למפרק החברה.

ש ם העמותה :העמותה לפיתוח גבעת החרוב-עדי.
מסי העמותה.58-025045-4 :
מען משרדה הרשום :רחי עדי  ,11ד״נ המוביל .17940
תאריך ה ג ש ת הבקשה.18.4.2005 :
תאריך מתן צו פירוק.18.9.2005 :
.2

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

תיק פש״ר 219/05

עוזי זיידמן ,עו״ד ,מפרק

ש ם העמותה :עמותת התאגדות לתרבות גופנית הפועל ק״ש.
מסי העמותה.58-003120-1 :
מען משרדה הרשום :ת״ד  ,871קרית שמונה .10200
תאריך ה ג ש ת הבקשה.18.4.2005 :
תאריך מתן צו פירוק.18.9.2005 :
.3

מ א ג ר דירות ניהול ואחזקה )990ו(
)ח״פ (51-150423-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תיק פש״ר 221/05

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ש ם העמותה :עמותת יום טוב.

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

מסי העמותה.58-024524-9 :

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2006התקבלה החלטה

מען משרדה הרשום :רחי הנשיא ויצמן  ,21ת״ד  ,743טבריה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עוזי זיידמן ,משדי

תאריך ה ג ש ת הבקשה.18.4.2005 :
תאריך מתן צו פירוק.18.9.2005 :
זי בתשרי התשס״ו ) 10באוקטובר (2005
לבנה בר-עוז
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

דוד המלך  ,15תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עוזי זיידמן ,עו״ד ,מפרק
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ש.נ.י

 -פ״ת) (90בע״מ

)ח״פ (51-144885-4

סיגל פירסט א ח ז ק ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-330567-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,1.3.2006בשעה  ,9.00במשרד עו״ד פינקלשטיין-
כצמן ,רחי מוסינזון  ,2תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.1.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,11.00במשרד עו״ד שוגול
ושותי ,בית עוז ,רחי אבא הלל סילבר  ,14רמת גן ,לשם ה ג ש ת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.

גור פינקלשטיין ,עו״ד ,מפרק

ברוך שוגול ,עו״ד ,מפרק
ניו יורק  -י .פ ר נ ק ל )  9 9 2ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-173165-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,1.3.2006בשעה  ,9.00במשרד עו״ד פינקלשטיין-
כצמן ,רחי מוסינזון  ,2תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
גור פינקלשטיין ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-285737-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,הגן
הטכנולוגי  ,9מלחה ,ירושלים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן לבנת ,עו״ד ,מפרק
בורנצה בע״מ

וואפנט בע״מ
)ח״פ (51-299672-9

)ח״פ (51-134227-1
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,הגן
הטכנולוגי  ,9מלחה ,ירושלים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
ברי שומן ,עו״ד ,מפרק

גבע ש מ ו א ל ולאה בע״מ
)ח״פ (51-252013-1

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,23.2.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרד עו״ד שי הראל,
רחי בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל
בא כוח החברה

א.א .ביצוע  -ס ח ר ציוד למוסכים )995ו( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-210373-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,2.3.2006בשעה  ,9.00ברחי צופית  ,3רחובות ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שמואל גבע ,מפרק

1402

סקובי ב ע ״ מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,3.3.2006בשעה  ,12.00במשרד עו״ד ברין
ושותי ,רחי קויפמן  ,4בית שרבט ,תל־אביב-יפו ,לשם ה ג ש ת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
כפיר ביטון ,עו״ד ,מפרק

״מיתר״

הנ״ל תתכנס ביום  ,7.3.2006בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רחי
הרצוג  ,10תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

 -המכון ה י ש ר א ל י לבריאות מיתרי הקול

דב וייס ,עו״ד ,מפרק

בע״מ
)ח״פ (51-263199-5

דורגל אלקטרוניקה בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,5.2.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רחי האודם
 ,3פתח תקוה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח״פ (51-215665-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.3.2006בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רחי
הרצוג  ,10תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

אמיר רוזנצוויג ,עו״ד ,מפרק

ח .ל י א ו ר ב ע ״ מ

דב וייס ,עו״ד ,מפרק

מועד ל.ל.ל .בע״מ

)ח״פ (51-088450-5

)ח״פ (51-097324-1

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.3.2006בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רחי
הרצוג  ,10תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה  ,10.00אצל סמדר ליבל ,ת״ד ,53
מושב בית הלוי  ,42870לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב וייס ,עו״ד ,מפרק
סמדר ליבל ,מפרקת
דומלריבר )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-309595-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,7.3.2006בשעה  ,10.00במשרדי הרצוג ,פוקס ,נאמן
ושותי ,רחי ויצמן  ,4תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
עמרי לוין ,דירקטור

צ ב י ה ו ל נ ד ר ובניו ב ע ״ מ
)ח״פ (51-087741-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה  ,10.00אצל אריה הולנדר,
רחי הברושים ,רמות השבים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיל ש ו ה ם בע״מ

אריה הולנדר ,מפרק

)ח״פ (51-259907-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה

מ ש ח ר ר י רחוב הראשונים בע״מ
)ח״פ (52-298231-5
)בפירוק מרצון(

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה  ,10.00אצל מרדכי שפילקה ,רחי
שער הגיא  ,4רמת גן ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

סאיטקם מפעלי אלקטרוניקה )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-083752-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מרדכי שפילקה ,מפרק

הפניקס ה י ש ר א ל י מימון וסחר בע״מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,29.3.2006במשרדי עו״ד גולדפרב ,לוי ,ערן ,מאירי
ושות׳ ,רח׳ ויצמן  ,2תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
ניל סטו ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (52-003841-5
)בפירוק מרצון(
גטניו ר ח ל ב ע ״ מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום אי ,5.3.2006 ,בשעה  ,14.00במשרדי החברה,
רחי דרך השלום  ,53קומה  ,21גבעתיים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי
ש ל המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.
ויקי לוי ,עו״ד ,מפרקת

)ח״פ (51-236137-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.3.2006בשעה  ,20.00אצל המפרקת ,רחל
גטניו ,רח׳ שבזי  ,6פרדסיה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
רחל גטניו ,מפרקת

דוד ואורלי כ ה ן בע״מ
)ח״פ (51-328819-1
)בפירוק מרצון(

החברה ל ה ח ז ק ת בהדר דפנה מיסודו ש ל
אריה פילץ
)ח״פ (51-058711-6

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,27.3.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רחי
קרליבך  ,12תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
עו״ד חיים קרסו ,שד׳ שאול המלך  ,39תל אביב ,לשם ה ג ש ת
דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

שרון גרשוני ,עו״ד ,מפרק

ש ל החברה.
חיים קרסו ,עו״ד ,מפרק

ברק א י ן ליין טכנולוגיות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-333078-7

Joffe Yenni Israel LTD

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-199777-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,4.4.2006בשעה  ,13.00אצל עו״ד רן יגנס,
ממשרד עו״ד יגנס ,טויסטר ,בירן ושותי ,רחי בן גוריון  ,1בני
ברק ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
רוני ברק ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.3.2006בשעה  ,11.00במשרד עו״ד יצחק
רוזנבאום ,מרכז גירון ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,5חדר  ,315רעננה ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
יצחק רוזנבאום ,עו״ד
בא כוח החברה
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ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

יציקות מיוחדות בע״מ

שרבר שירותי תוכנה בע״מ

)ח״פ (51-035728-8

)ח״פ (51-329076-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.3.2006בשעה  ,14.00במשרדו ש ל המפרק,
עודד סדן ,רחי י״ל גורדון  ,10הרצליה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רחי זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורי רבינוביץ ,מפרק

יוספה שטיימן ,מנהלת
ירקוני פ י ל ו ס ב ע ״ מ
ניר קיר טופ 999ו ב ע ״ מ
)ח״פ (51-287248-2

)ח״פ (51-078930-8
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.3.2006בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רחי
הרכבת  ,28תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,19.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רחי זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

ארז גבאי ,עו״ד ,מפרק
ניר ברזילי ,מפרק
ירדן מ ח ש ב י ם בע״מ
מ א י  -ג י י שווק ויזמות בע״מ
)ח״פ (51-371380-0

)ח״פ (51-099320-7
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,8.3.2006בשעה  ,9.00במשרדו ש ל נחום
ירדנאי ,ת״ז  ,051381200מושב נהלל  ,10600לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
נחום ירדנאי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רחי זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
רינת מאי זר ,מפרקת

א ש ר חזום בע״מ
)ח״פ (51-042279-3

גוגי יבוא ויצוא ב ע ״ מ
)ח״פ (51-249076-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,19.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רחי זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
רופא ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו ,גדעון
25.1.2006

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה  ,16.30במשרדו ש ל עו״ד
אלון אקהאוס ,רחי הנצי״ב  ,22תל אביב ,טלי  ,03-5271914לשם
ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
אשר חזום ,מפרק
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הנ״ל תתכנס ביום  ,21.3.2006בשעה  ,10.00אצל יוסף אסתר
סטלה ,רחי דוב הוז  ,8בת ים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ז .פ ר ל ש ט י י ן ב ע ״ מ
)ח״פ (51-072340-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.2.2006בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
כל פניה בענין י ש לפנות למפרק החברה ,עו״ד סימון
פלוקיגר ,ממשרד עו״ד יי ריכטר ,הרצברג ,יוגב ,סיון ושותי ,רחי
אגריפס  ,42ירושלים ,טלי  ,02-6247141פקסי .02-6247144
סימון פלוקיגר ,עו״ד ,מפרק

יוסף ניסים ,מפרק

וינויזין ב ע ״ מ
)ח״פ (51-289932-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,8.3.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רחי קבק
33ב ,שהם ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

וויט מ ו ן ב ע ״ מ
אייל ליטוין ,מפרק

)ח״פ (51-226091-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,22.3.2006בשעה  ,10.00אצל יוסף אסתר
סטלה ,רחי דב הוז  ,8בת ים ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יוסף ניסים ,מפרק

ווב ס ט א ר ט ה ו ל ד י נ ג ס ב ע ״ מ

מרלז מציאות מדומה שירותי אינטרנט בע״מ
)ח״פ (51-304289-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,19.3.2006בשעה  ,15.00במשרדו ש ל המפרק,
עו״ד גלעד בכר ,רחי החשמונאים  ,100מגדל החשמונאים ,תל
אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)ח״פ (51-291934-1

גלעד בכר ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ידי זהב ש י ר ו ת י ם ותיקונים )988ו( ב ע ״ מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,19.3.2006בשעה  ,15.00במשרדו ש ל המפרק,
עו״ד גלעד בכר ,רחי החשמונאים  ,100מגדל החשמונאים ,תל
אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
גלעד בכר ,עו״ד ,מפרק

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.11.2005התקבלה

רפואקל בע״מ

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת מתתיהו פולג ,ת״ז

)ח״פ (51-217308-9

 ,53952347מרחי הבונים  ,11רמת גן  ,52462למפרק החברה.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה להגיב
להחלטה רשאי להופיע במען הנ״ל ביום  ,25.3.2006בשעה
 ,11.00אם בעצמו או באמצעות עורך דינו ,לאחר שימסור
למפרק הודעה על רצונו זה ,לא יאוחר מיום .15.3.2006
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מתתיהו פולג ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
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)ח״פ (51-131032-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

סל קיור ב ע ״ מ

ג ר ו פ י ת בנייה י ז מ י ת ב ע ״ מ

)ח״פ (51-322691-0

)ח״פ (51-204714-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,5.3.2006בשעה  ,11.00במשרד ברץ ,הורן
ושות׳ ,מרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,18תל אביב ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,23.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ זיבוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל ברץ ,עו״ד ,מפרקת

יששכר רחלבסקי ,מפרק

ורד י ז מ ו ת ועיצוב ב ע ״ מ

רחלבסקי החזקות בע״מ

)ח״פ (51-191502-7

)ח״פ (51-209754-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,5.3.2006בשעה  ,9.00במשרדה ש ל המפרקת,
וירג׳יניה ורד ,שד׳ הצבי  ,29חיפה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,23.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורד וירגייניה ,מפרקת

יששכר רחלבסקי ,מפרק

דונת ק.ר טכנולוגיות בע״מ

חברה י ש ר א ל י ת לחפירות ימיות בע״מ

)ח״פ (51-349978-0

)ח״פ (51-058866-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,8.3.2006בשעה  ,15.00במשרדה ש ל עו״ד דניאלה
יעקובי ,ברח׳ קויפמן  ,4בית שרבט ,תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
נתן רודל
יושב ראש האסיפה

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי שטאנג ,מפרק

י.ר.א .ייעוץ עסקי בע״מ
)ח״פ (51-321299-3

שטאנג מערכות תקשורת בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-228483-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,23.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

יששכר רחלבסקי ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל שטאנג ,מפרק
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ע ו ל ם  -זיו נ י ה ו ל ב ע ״ מ

בית חולים גן מ ג ד בע״מ

)ח״פ (51-183278-4

)ח״פ (51-011976-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,9.4.2006בשעה  ,10.00אצל עו״ד רן יגנס ,במשרד
עו״ד יגנס ,טויסטר ,בירן ושות׳ ,רח׳ בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.

יחיאל זיו ,מפרק

רן יגנס ,עו״ד ,מפרק

יובעם ב ע ״ מ
)ח״פ (51-090784-3

תרפא אחזקות בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-002688-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(

יובל רוס ,מפרק

טל-בוק-ניו אנגליש בע״מ
)ח״פ (51-227979-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.4.2006בשעה  ,12.00אצל עו״ד רן יגנס ,במשרד
עו״ד יגנס ,טויסטר ,בירן ושות׳ ,רח׳ בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
רן יגנס ,עו״ד ,מפרק
יד לודיק בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.3.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי  ,11חולון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
לורי אן בכר ,מפרקת

)ח״פ (51-023305-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  11באפריל  ,2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח׳ גדרה  ,6פתח תקוה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גלעם ,מפרק

מאלקז אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-301212-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,30.3.2006בשעה  ,10.00במשרדו ש ל עו״ד
עודד תיק ,דרך הרדוף  ,32ש ד ה ורבורג ,לשם ה ג ש ת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.
מ ש ה אלקלעי ,מפרק
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אייטל רפואה בע״מ
)ח״פ (51-215522-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.3.2006בשעה  ,10.00אצל מיגל נורנברג ,רח׳
ניסנבוים  ,4חיפה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
מיגל נורנברג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ס.ט.ט .סקיוריטי טייפ טכנולוגיות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-323718-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.3.2006בשעה  ,10.00אצל משרדי דביק בע״מ,
קיבוץ ש ד ה בוקר ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
חגי צור

זאב בלייויס

דירקטורים )בשם חברות דביק בע״מ וביסקיור בע״מ(

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אילן בניזרי ,מפרק

עתידנית

 -השקעות בע״מ

)ח״פ (51-286326-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

אנגל

 סמקין סוכנות לביטוח )995ו( בע״מ)ח״פ (51-216184-5

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  1בינואר  ,2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קמינסקי,

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.2.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח׳ הארבעה
 ,16תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי פרץ ,עו״ד ,מפרק

מפעלי אינטרם החברה הבינלאומית להשקעות
בע״מ
)ח״פ (51-065648-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.2.2006או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי בא כוח החברה,
רח׳ סולד  ,21רמת השרון ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

אבי פרץ ,עו״ד ,מפרק

קליק  4און ח ב ר ה ב ע ״ מ
)ח״פ (51-290619-9

ת״ז  ,052597440מרח׳ פרטיזנים  ,17פתח תקוה ,למפרק החברה.
שמעון זייטניצקי ,רו״ח ,מפרק

רינטה האוס
)ח״פ (51-176829-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.2.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בשד׳ דוד
המלך  ,15תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
עוזי זיידמן ,עו״ד ,מפרק

מ א ג ר דירות ניהול ואחזקה )990ו(
)ח״פ (51-150423-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.2.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בשד׳ דוד
המלך  ,15תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

עוזי זיידמן ,עו״ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אילן בניזרי ,ת״ז ,057334930
מרח׳ ערוגות  ,29הרצליה ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ריווחית גמולים בע״מ
)ח״פ (51-175835-1
)בפירוק מרצון(
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד ויקי לוי ,מרח׳ דרך
השלום  ,53קומה  ,21גבעתיים ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

גוקם ח ב ר ה ל מ ס ח ר בע״מ
)ח״פ (51-178795-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קמינסקי ,ת״ז
 ,052597440מרח׳ פרטיזנים  ,17פתח תקוה ,למפרק החברה.

ויקי לוי ,עו״ד ,מפרקת

שמעון זייטניצקי
רו״ח החברה

מ.י.כ.ל.

ש ש  -ש ש בע״מ

)ח״פ (51-136420-0

הודעה בדבר כינוס אסיפות סופיות

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ליאורה אפרתי ,ת״ז
 ,31695596מרח׳ הרצל  ,68ראשון לציון ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ליאורה אפרתי ,עו״ד ,מפרקת

מ.ע .דורי א ד ר י כ ל י ם ב ע ״ מ
)ח״פ (51-242914-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2006לאחר ש כ ל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת ש ל  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים
דורי ,ת״ז  ,015826407מרח׳ הצנחנים  ,6הוד השרון ,למפרקת
החברה.
מרים דורי ,מפרקת
המית

 ה נ ד ס ת מ ע ר כ ו ת ייעוץ ו ת מ י כ ה בע״מ)ח״פ (51-311029-6

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפות סופיות ש ל החברות
שלהלן יתכנסו ביום  ,8.3.2006בשעה  ,13.00אצל המפרק ,ניר
גבעתי ,שד׳ שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה:
ש ם החברה
מגורי כרמים ראשון לציון  -ניהול
ואחזקה בע״מ
נכסי אריאל מקטרת בע״מ

51-267261-9

חניון גבים ניהול ותפעול בע״מ

51-247881-9

נכסי ח.נ .אריאל ייעוץ ותכנון בע״מ

51-241285-9

ח.א .נכסי מגורים בע״מ

51-246158-3

נכסי אריאל שיווק נדל״ן) (2000בע״מ

51-290485-5

מרכז גבים הרצליה  -ניהול בע״מ

51-246541-0

נכסי ח.נ .אריאל  -ניהול בנינים בע״מ

51-249201-8

נכסי אריאל  -אמבסדור בע״מ

51-273538-2

נכסי אריאל  -גלי ספיר ניהול בע״מ

51-276272-5

נכסי אריאל  -בנייני ר מ ת החייל ,ניהול

51-305048-4

בע״מ
נכסי אריאל  -מגדלי ר מ ת אביב ,ניהול
בע״מ
נכסי אריאל צפון בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

מס׳ החברה
51-196203-7

51-305199-5

51-215059-0

נכסי אריאל  -ניהול נדל״ן בע״מ

51-219710-4

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

מולטיקו ניהול נ.ס .בע״מ

51-253773-9

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005לאחר ש כ ל

מולטיקו גני ים סוף בע״מ

51-263205-0

מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

נ.ב.ש  -ניהול וייעוץ בע״מ

51-275335-1

נפתלי עמית ,ת״ז  ,006819387ת״ד  ,167שבי ציון  ,25227למפרק

ממג״ר יזמות וניהול בע״מ

51-251446-4

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים

החברה.
נפתלי עמית ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מס׳ החברה

ש ם החברה
אריאל  -מועדוני לקוחות בע״מ

51-251816-8

אריאל נתיבים  -שילוט חוצות בע״מ

51-305045-0

קניון מול הים אילת  -ניהול ואחזקה

51-237946-2

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2006לאחר ש כ ל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת ש ל  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף אברהמי ,ת״ז  ,49391519מרח׳ סורוקה  ,40חיפה ,למפרק
החברה.

בע״מ

יוסף אברהמי ,מפרק

משכנות נתיבים שירותי בינוי בע״מ

51-313140-9

רותם מערכות כח אדם כחול לבן בע״מ

51-332635-5

לוקסור ייצור ושיווק מ ס ג ר ו ת מ ש ק פ י י ם ב ע ״ מ
)ח״פ (51-112353-1

ניר גבעתי ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית
)ע״ר (58-001024-7

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005לאחר ש כ ל

)בפירוק מרצון(

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת ש ל  21ימים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

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

משה ברקוביץ׳ ,ת״ז  ,004583894מרח׳ המכבים  ,110שוהם,
למפרק החברה.

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2005התקבלה החלטה
לפרק א ת העמותה מרצון ולמנות את עו״ד אורי יעקבלביץ,

מ ש ה ברקוביץי ,מפרק

ת״ד  ,3רעננה  ,43100למפרק העמותה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ר.ע.נ.נ .משווקי ג ל י ד ה 999ו בע״מ
)ח״פ (51-272123-4
)בפירוק מרצון(

אורי יעקבלביץ ,עו״ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

סטאר ד ל ת א בע״מ
)ח״פ (51-045740-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד עופר אלבוים ,מרח׳

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר צברי ,ת״ז ,023674971
מרח׳ יהונתן  ,16גן יבנה ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

קויפמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אבנר צברי ,מפרק

מיגל דויטש  -שירותים משפטיים
עופר אלבוים ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-325922-6
)בפירוק מרצון(

מ א פ י ת א ב ר ה מ י יוסף  92ב ע ״ מ
)ח״פ (51-164475-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

)בפירוק מרצון(

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2005התקבלה החלטה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורנה דויטש ,מרח׳

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
בטבת התשס״ו,
הפרסומים  ,5485כ״ה
 25.1.2006שלא מן
באסיפה כללית
התשמ״ג ,1983-כי
ילקוט חדש[,
]נוסח

אלומות  ,6גבעתיים ,למפרקת החברה.
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כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אורנה דויטש ,עו״ד ,מפרקת

רפי הרצוג ,מפרק

נירס שיווק וקידום עסקים ב ע ״ מ

אנטילופ ייצור)994ו( בע״מ

)ח״פ (51-345471-0

)ח״פ (51-206811-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2005התקבלה החלטה

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר שקרון ,מרח׳ גינוסר ,27

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת אברהם בר ש ש ת  ,ת״ז

ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ניר שקרון ,מפרק

 ,54204169מרח׳ אליהו איתן  ,38ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אברהם בר ששת ,מפרק

ס.ב.ר .ח ש ב ו נ א ו ת ויעוץ ב ע ״ מ

ירדן מ ח ש ב י ם בע״מ

)ח״פ (51-143952-3

)ח״פ (51-099320-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2005התקבלה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל סולמי ,מרח׳ ארנון

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום ירדנאי ,ת״ז

 ,22תל אביב ,למפרק החברה.

 ,051381200ממושב נהלל  ,10600למפרק החברה.

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

דניאל סולמי ,מפרק

נחום ירדנאי ,מפרק

ר.א .הרצוג בע״מ

ד ן  -ח ש מ ל בזמן בע״מ

)ח״פ (51-301599-0

)ח״פ (51-326013-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005התקבלה החלטה

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את רפי הרצוג ,מרח׳ הגפן ,9

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד רות אנושי ,מרח׳ רבי

רעננה ,למפרק החברה.

עקיבא  ,66בני ברק  ,51274טל׳  ,03-5704655למפרקת החברה.

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

1412

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רות אנושי ,מפרקת

בני-רז בע״מ
)ח״פ (51-213280-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

מ.ד.ג.י.ב בע״מ

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

)ח״פ (51-060425-9

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2006התקבלה החלטה

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת מרים מטלון ,ת״ז ,06617450

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן פייקובסקי ,מרח׳
הבונים  ,27הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
ראובן פייקובסקי

במשרדי החברה ,רח׳ גלוסקין  ,1תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

יושב ראש האסיפה

א.ד .טלשיווק בע״מ
)ח״פ (51-140298-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

מרים מטלון ,מפרקת

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

פאב קפה כריזמה בע״מ

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים יצקן ,מרח׳ לוטוס
 ,14הרצליה ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-348010-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את גלעד כץ ,ת״ז ,051695096

רחמים יצקן
יושב ראש האסיפה

מרח׳ המלאכה  ,45ת״ד  ,8659אזור ה ת ע ש י ה דרום ,נתניה,
למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

גלעד כץ ,רו״ח ,מפרק

לאורווה בע״מ
)ח״פ (51-003567-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברכה הופשטטר ,מרח׳
הרצוג  ,13תל אביב ,למפרקת החברה.

ש  .ל  .א יועצים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-259801-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
ברכה הופשטטר
יושבת ראש האסיפה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דברת דגן ,למפרקת
החברה.
דברת דגן ,רו״ח ,מפרקת
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,
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טרפיקסופט בע״מ

ר .ש י ר י ן ב ע ״ מ

)ח״פ (51-298966-6

)ח״פ (51-325452-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2005לאחר שמנהל
החברה הגיש תצהיר יכולת פירעון ,התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו״ד תמר מלמד־ברוכין ,מרח׳

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריטה יהאן פורוז
קליינשטיין ,מרח׳ שאול אביגור  ,1תל אביב ,למפרקת החברה.

מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ריטה יהאן פורוז קליינשטיין ,מפרקת

ר .ש א ד י ב ע ״ מ
)ח״פ (51-325453-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תמר מלמד־ברוכין ,עו״ד ,מפרקת

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

רב ס ל א ח ז ק ו ת )  9 9 3ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-190201-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2005התקבלה החלטה

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי קליינשטיין ,מרח׳
שאול אביגור  ,1תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את יהודית קושיצקי ,מרח׳
מ ש ה דיין  ,4/27יהוד ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

רמי קליינשטיין ,מפרק

ה ח ב ר ה ל ק ד ו ם ח ק ר ת ו ל ד ו ת ה א ד ם  2000ב ע ״ מ
)ח״פ (51-301237-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

יהודית קושיצקי ,מפרקת

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2006לאחר שהחברה
הגישה תצהיר יכולת פירעון ,התקבלה החלטה לפרק את

ח ל ק ה  32ב ג ו ש  6400ב ע ״ מ

החברה מרצון ולמנות את דוד נמר ,ת״ז  ,68125111מרח׳ שז״ר

)ח״פ (51-039965-2

 ,23תל אביב ,למפרק החברה.
כמו כן הוחלט להסמיך את עו״ד דעה קומם־שטיין ,מרח׳
בגין  ,7רמת גן ,לדווח לרשם החברות על החלטתה ש ל החברה
להתפרק מרצון כאמור לעיל ,על מינויו ש ל מפרק החברה
ולפרסם את ההחלטות האמורות ברשומות.
דעה קומם־שטיין ,עו״ד
באת כוח החברה

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי רכטשאפן ,משד׳ שאול
המלך  ,4/21תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
צבי רכטשאפן ,מפרק
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טורל א ח ז ק ו ת )  9 9 4ו ( בע״מ
)ח״פ (51-203803-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת שלמה רודב ,מרח׳ כרם
הזיתים  ,5סביון ,למפרק החברה.

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יעקב ריכטר

ש ל מ ה רודב

יהודית ריכטר

מ פרקי ם

יושב ראש האסיפה
דרור  -יעוץ ביטחוני וסחר בע״מ
דירם א ח ז ק ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-285157-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד הראל לוקר ,מדרך
מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-351924-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד שמעון כנעני ,מבית
רון ,רח׳ אחוזה  ,142רעננה  ,43300למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמעון כנעני ,עו״ד ,מפרק

הראל לוקר ,עו״ד ,מפרק
סלומון יעקב ע ב ו ד ו ת ע פ ר ב ע ״ מ
 3ד מ ו ל ט י ויזייון ב ע ״ מ
)ח״פ (51-239345-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2005התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת מרדכי אביטבול,
ת״ז  ,011846623מהגן הטכנולוגי ,מנחת  ,98ירושלים ,למפרק
החברה וזאת לאחר שהוצהר על יכולת החברה לפרוע את
חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.

)ח״פ (51-225378-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סלומון ,ת״ז
 ,068776509מרח׳ דובדבן  ,23אילת ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

מרדכי אביטבול ,מפרק
יעקב סלומון ,מפרק
מיקרוסנס קרדיווסקיולר ס י ס ט מ ס )996ו( בע״מ
)ח״פ (51-231889-0

ז א ב ויוסף מ ר ק ו ס ח ב ר ת מ ג ד ל י ה ד ר י א ״ י ב ע ״ מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-001878-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

)בפירוק מרצון(

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את מנהלי החברה,

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2005התקבלה

יעקב ריכטר ,ת״ז  ,01652502ויהודית ריכטר ,ת״ז ,07630973

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אריאל מרקוס,

מקרית עתידים  ,3תל אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ת״ז  ,003873171מרח׳ לוחמי הגטו  ,8פתח תקוה  ,49651ושלמה

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מרקוס ,ת״ז  ,003885191מרח׳ הרמה  ,28דירה  ,22גני תקוה
 ,55900למפרקי החברה.
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כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד כהן ,מרח׳ דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריאל מרקוס

דוד כהן ,עו״ד ,מפרק

ש ל מ ה מרקוס

מ פרקי ם
קרדן מ ס ח ר וקמעונאות בע״מ
)ח״פ (51-166477-3

פרי מרקוס ב ע ״ מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-018958-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2005התקבלה

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד כהן ,מרח׳ דניאל

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל מרקוס,

פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
דוד כהן ,עו״ד ,מפרק

ת״ז  ,003873171מרח׳ לוחמי הגטו  ,8פתח תקוה  ,49651ושלמה
מרקוס ,ת״ז  ,003885191מרח׳ הרמה  ,28דירה  ,22גני תקוה
 ,55900למפרקי החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריאל מרקוס

ש ל מ ה מרקוס

מ פרקי ם

קפה בירוק ב ע ״ מ
)ח״פ (51-334859-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את כפיר רופא ,משק ,222
מושב חגור ,למפרק החברה.

מרום ה ר י ״ מ ה ו צ א ה לאור ,שיווק והפצה בע״מ

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-314088-9
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

כפיר רופא ,מפרק

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005לאחר ש כ ל

אלובר ה ש ק ע ו ת בע״מ

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים

)ח״פ (51-201032-3

מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

)בפירוק מרצון(

עו״ד ידידיה מצגר ,ת״ז  ,028640530מרח׳ אלעזר המודעי ,20/9
ביתר עילית  ,99879טל׳  ,02-5804445למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ידידיה מצגר ,עו״ד ,מפרק

ערית טחינת איכות בע״מ
)ח״פ (51-161768-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד ישראל לוסטיגמן,
מרח׳ יגאל אלון  ,155תל אביב  ,67443למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ישראל לוסטיגמן ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
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ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

יוגר ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ

סימנטל בע״מ

)ח״פ (51-232619-1

)ח״פ (51-294796-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005לאחר ש כ ל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד סיימון ג׳פה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר שי ,למפרק החברה.

מיכאל ברנע

נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לכתובת :מגדל
 ,65/17רעננה בתוך  14ימים ממועד פרסום הודעה זו בתביעת
חוב בציון סכום החוב וביסוסו.

יושב ראש הדירקטוריון
שחר שי ,מפרק
עו״ד מ י כ א ל ברנע בע״מ
קליפורניה ת ע ש י ו ת זכוכית בע״מ

)ח״פ (51-279304-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2005לאחר ש כ ל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד סיימון ג׳פה ,למפרק החברה.
מיכאל ברנע
יושב ראש הדירקטוריון

איי.די.טי.אי טכנולוגיות מיגון מ ת ק ד מ ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-346752-2

)ח״פ (51-200052-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים רוזן ,ת״ז ,3071305
מרח׳ בן יהודה  ,135תל אביב  ,63403למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
חיים רוזן ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית ש ל החברה,
שנתכנסה

ביום  ,28.12.2005נתקבלה החלטה בדבר פירוק

קרדיוקר בע״מ
)ח״פ (51-261428-0
)בפירוק מרצון(

החברה מרצון ,וזאת בכפוף להצלחת המכירה המתוכננת ש ל

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

סמכויות דירקטוריון החברה לא יילקחו ממנו עד להשלמת
מכירת ה־ק 1והדירקטוריון ימשיך לפעול ויעשה ככל הדרוש
לצורך ביצוע המכירה כאמור.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת יעקב בני פלצקר ,מרח׳
עולי הגרדום  ,17רמת גן ,למפרק החברה.

ה־ק 1שלה לצד ג׳.

דוד כהן
יושב ראש הדירקטוריון

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

דלתה הייטק ה ש ק ע ו ת בע״מ

יעקב בני פלצקר

)ח״פ (51-058452-7

יושב ראש האסיפה

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

מערכות תעוד)הוצ״ל( בע״מ
)ח״פ (51-109117-5

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה

)בפירוק מרצון(

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל ברמן ,ת״ז ,8431736

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
יגאל ברמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
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ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי מנור ,מרח׳ אלופי
צהל  ,31חולון ,למפרק החברה.

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
אליהו דיגמי

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

יושב ראש האסיפה

מרדכי מנור

סימ-נט תקשורת בע״מ

יושב ראש האסיפה

)ח״פ (51-255923-8
)בפירוק מרצון(

איריס אלחנני בע״מ
)ח״פ (51-312841-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

)בפירוק מרצון(

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2006התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את שמואל קוך ,ת״ז ,640854

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

מרח׳ חברה חדשה  ,6תל אביב ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס אלחנני ,מרח׳ הרב

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2006התקבלה החלטה
פרידמן  ,27תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

איריס אלחנני

שמואל קוך ,מפרק

יושבת ראש האסיפה

סל נציגויות טקסטיל בע״מ

גולד ליקוויד בע״מ

)ח״פ (51-191483-0

)ח״פ (51-326851-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו דיגמי ,מרח׳ המסגר
 ,59תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2006לאחר ש כ ל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת ש ל  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חיים הניג ,ת״ז  ,052601689מרח׳ ברוריה  ,15תל אביב ,למפרק

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

החברה.
חיים הניג ,מפרק

אליהו דיגמי

ביטרן פ ח ח ו ת וצבע בע״מ

יושב ראש האסיפה

)ח״פ (51-262988-2
)בפירוק מרצון(

פיצוץ ש ל חברה בע״מ
)ח״פ (51-314980-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

)בפירוק מרצון(

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2006לאחר ש כ ל

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת ש ל  21ימים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

דבורה ביטרן ,ת״ז  ,136607312מרח׳ החלמונית  ,34ראשון לציון,

ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את החברה מרצון ולמנות את
אליהו דיגמי ,מרח׳ המסגר  ,59תל אביב ,למפרק החברה.
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למפרקת החברה.
דבורה ביטרן ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

המרכז ללימודים בינתחומיים בע״מ

ת מ ר בדוש בע״מ

)ח״פ (51-275807-9

)51ח״פ ( 4 7 9 7 - 1 J J -
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.3.2006בשעה 4.00ו ,במשרדי החברה ,רח׳
שלמה המלך  ,46תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,21.3.2006בשעה  ,13.00במשרדי המפרק,
רח׳ שנקר  ,14בית נולטון ,הרצליה פיתוח ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.

תמר בדוש ,מפרקת
גיל אשכנזי ,עו״ד ,מפרק
אייץי.בי.אי.אם (2004).בע״מ

H.B.I.M. (2004) LTD

הבינלאומי ה ר א ש ו ן סוכנות לביטוח )990ו( בע״מ

)ח״פ (51-358394-8

)ח״פ (51-151454-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.3.2006בשעה 6.00ו ,אצל המפרק ,רח׳
אבן גבירול 66ו ,תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.3.2006בשעה  ,14.30במשרדי החברה,
קומה  ,6חדר  ,621רח׳ אחד העם  ,9תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.

ישראל אליעזרוב ,מפרק

מ ק ס י ם )יעקובי( א ר ו ע י ם ו ש מ ח ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ ו-265020-ו(5

דב גולדפריינד ,מפרק

מירום תיירות ונופש בע״מ
)ח״פ (51-304760-5

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום 5.3.2006ו ,בשעה 8.00ו ,במשרד עו״ד רפאל
קיציס ,רח׳ רזיאל  ,3נתניה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יעקב יעקובי ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,15.3.2006או ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף
 30ימים ממועד פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,לשם
ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
רן מלאך ,עו״ד ,מפרק

י  .ש  .א  .א ר ו ע י ם ) (1995ב ע ״ מ
)ח״פ 4786-9ו-2ו(5

א ס א יקום ב ע ״ מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום 5.3.2006ו ,בשעה 8.00ו ,במשרד עו״ד רפאל
קיציס ,רח׳ רזיאל  ,3נתניה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

יעקב יעקובי ,מפרק

)ח״פ (51-243611-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,29.3.2006בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח׳
דקר  ,17אשדוד ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יעקב רגב ,עו״ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

י .צ ב י ו ן ב ע ״ מ
)ח״פ (51-160769-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.3.2006בשעה  ,9.00במשרדו ש ל יורם ציביון,
רח׳ האורנים  ,10פרדס חנה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יורם צביון ,מנהל

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמואל ברומברג ,מפרק

א י נ פ ו גייי ב ע ״ מ
)ח״פ (51-356299-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

פלנצרייך בע״מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

)ח״פ (51-273508-5

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2006התקבלה החלטה

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,21.2.2006 21בשעה  ,12.00או  30יום לאחר פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,אצל משפחת פלנצרייך ,רח׳
קהילת פדוברה  ,18תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יעקב ניצן ,מפרק

סגנון-ל .סמושי בע״מ
)ח״פ (51-041569-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.3.2006בשעה  ,10.00אצל משרד עו״ד פרימס,
שילה ,גבעון ,מאיר ,רח׳ דרך הים  ,16חיפה ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את מילה שפיצברג ,מרח׳
מלכי ישראל  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
מילה שפיצברג
יושבת ראש האסיפה

קופינט ב ע ״ מ
)ח״פ (51-288454-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עפרה רזיה ,מרח׳ האלון
 ,47אורנית ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
עפרה רזיה
יושבת ראש האסיפה

גבריאלה גוטליב ,מפרקת
שירותי ח ש מ ל א.ב.ג בע״מ
מרחב חברה ל מ ס ח ר בינלאומי בע״מ
)ח״פ (51-079808-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה

)תיק פש״ר (5138/98
הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
מפרק החברה מרדכי נגלברג ,רו״ח ,מפרק ,מרח׳ יבנה
 ,31תל אביב ,טל׳  ,03-7106106פקס׳  ,03-5602777מודיע בזה
בהתאם לסעיף  135לפקודת פשיטת הרגל ,התש״ם ,1980-על
חלוקת דיביבנד סופי  30יום לאחר פרסום הודעה זו.
מרדכי נגלברג ,רו״ח ,מפרק

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את שמואל ברומברג ,מרח׳
החבצלת  ,33הרצליה ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

מ א ג ר דירות ל ה ש כ ר ה
)ח״פ (51-123091-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
משה צ׳ נאמן ,עו״ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד עוזי זיידמן ,משד׳
דוד המלך  ,15תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עו״ד זיידמן ,עו״ד ,מפרק

א ח ז ק ו ת מ ד י ה אי.יו .ב ע ״ מ
)ח״פ (51-291772-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,20.3.2006בשעה  ,9.30במשרדי החברה ,רח׳
דב פרידמן  ,2רמת גן ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
משה צ׳ נאמן ,עו״ד ,מפרק

א י ל ת י ש ר א ל י  -מ ר ג ל י ת  ,מ ש ר ד ע ו ר כ י דין

ע ד י ה י ט ק מ ח ש ב י ם ו מ ע ר כ ו ת  2003ב ע ״ מ

)ח״פ (51-326427-5

)ח״פ (51-337743-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,11.4.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח׳ עתיר ידע  ,23כפר סבא ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה עופר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.3.2006בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח׳
בריינין  ,3תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
אילת )ישראלי( מרגלית ,עו״ד ,מפרקת

י ת ר ו ן )גוונים( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-265077-1

ניר ח מ ד ב ע ״ מ
)ח״פ (51-005307-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.3.2006בשעה  ,18.00בבנין החברה ,רח׳ בצלאל
 ,8דירה מס׳  ,7תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרקת,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז כהן ,ת״ז ,022720296
מרח׳ ראול ולנברג  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ארז כהן ,מפרק

ורד רונן-גוזמן ,עו״ד ,מפרקת

י ו ר ו ק ו ם  -מ ד י ה ק ו מ י ו נ י ק י י ש נ ס אי.יו .ב ע ״ מ
)ח״פ (51-298241-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,20.3.2006בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח׳
25.1.2006
,5485
הפרסומים
ילקוט
המפרק ,המראה
התשס״ו,ש ל
בטבתדוח סופי
כ״הה ג ש ת
לשם
רמת גן,
פרידמן ,2
דב

א.ג .מ ד ל ל י ם  2002ב ע ״ מ
)ח״פ (51-330956-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
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ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בנימין דהארי ,מרח׳
הרצל  ,43ראשון לציון ,טל׳  ,03-9561746למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אברהם יצחק ,ת״ז
 ,54342613ממושב תעוז  ,59ד״נ שמשון  ,99725טל׳ ,02-9916848
למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יצחק אברהם ,מפרק

בנימין דהארי ,עו״ד ,מפרק
אחוזת ב ן  -א ר י בע״מ
ש ט ר י ת א ת לנקרי בנייה ושיפוצים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-165302-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא קונפורטי ,מרח׳
וייצמן  ,47כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

גיא קונפורטי ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-000187-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את יוסף לוינסון ,ת״ז 2115830
ודורון לוינסון ,ת״ז  ,50574383למפרקי החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מוזמן להגישם
למפרקים ,באמצעות משרד עו״ד חיים קוסובסקי־שחור ושות׳,
ת״ד  ,20084תל אביב  ,61200בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים
מיום פרסום הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
יוסף לוינסון

דורון לוינסון

מפרקי ם

שופרית חברה למסחר בע״מ
)ח״פ (51-1326480-0
)בפירוק מרצון(

יעדנט ה ח ז ק ו ת בע״מ
)ח״פ (51-285506-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מישל אוחיון ו/או
עו״ד אפרת חיימי ,משד׳ רוטשילד  ,46מגדל אלרוב ,תל אביב,
למפרקי החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אילנה שור ,ת״ז ,050678523
מרח׳ תרנ״א  ,31חדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אילנה שור
יושבת ראש האסיפה

כייבלקום סולושיינס בע״מ
)ח״פ (51-160916-6

אפרת חיימי ,עו״ד ,מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ספרה אבטחה פרטית בע״מ
)ח״פ (51-340436-8
)בפירוק מרצון(
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד ערן פליסקין,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

ממרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,41תל אביב ,למפרק
החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

תתכנס ביום  ,27.2.2006בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בשד׳ דוד
המלך  ,15תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
עוזי זיידמן ,עו״ד ,מפרק
בורסה-נט בע״מ

ערן פליסקין ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-310304-4
)בפירוק מרצון(

ספיצ׳ דיזיין)ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-231425-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2005לאחר ש כ ל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רו״ח יריב טמן ,ת״ז  ,032250276מרח׳ דיזינגוף  ,163תל אביב,
למפרק החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
יריב טמן ,רו״ח ,מפרק

אריה ליכטיג בע״מ
)ח״פ (51-053360-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי סאן ,ת״ז ,051028447
למפרק החברה.
אלי סאן ,מפרק
ססובר הפקות בע״מ
)ח״פ (51-293294-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דברת דגן ,למפרקת
החברה.
דברת דגן ,רו״ח ,מפרקת
מ א ג ר דירות ל ה ש כ ר ה
)ח״פ (51-123091-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
ילקוט הפרסומים  ,5485כ״ה בטבת התשס״ו25.1.2006 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,28.2.2006בשעה  ,20.00ברח׳ הרימון  ,8דירה
 ,40גבעת שמואל ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
אהוד אפק ,מפרק
ברון א ת מ ז ר ח י ק ב ל נ י ם ל ע ב ו ד ו ת מ ת כ ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-070500-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.4.2006בשעה  ,17.00במשרדי עו״ד נחשון
ושות׳ ,רח׳ שיבת ציון  ,68קומה  ,1חיפה ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
עופר בן-עזרא ,עו״ד ,מפרק
גי.גי .מ ד י ה ב ע ״ מ
)ח״פ (51-266898-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית וכינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להוראות סעיף )323ב(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי ביום  1במרס
 ,2006במשרדי אברמוביץ-נוטוביץ ושות׳ ,רח׳ יגאל אלון ,65
תל אביב ,ייערכו אסיפה כללית שלא מן המנין ש ל החברה,
בשעה  ,9.00וכן אסיפת נושים ש ל החברה ,בשעה  ,9.30שענינן
כניסת החברה להליכי פירוק מרצון .באסיפת הנושים יימסר
דוח מאת דירקטוריון החברה על מצב עסקיה ש ל החברה עם
רשימת נושיה ואמדן תביעותיהם.
יניב איזרדל ,עו״ד
בא כוח החברה
ה מ ת נ ה ארוכה )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-288933-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית וכינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להוראות סעיף )323ב(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי ביום  1במרס
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 2006במשרדי אברמוביץ-נוטוביץ ושות׳ ,רח׳ יגאל אלון  ,65תל
אביב ,ייערכו אסיפה כללית שלא מן המנין של החברה ,בשעה
 ,9.00וכן אסיפת נושים ש ל החברה ,בשעה  ,9.30שענינן כניסת
החברה להליכי פירוק מרצון .באסיפת הנושים יימסר דוח מ א ת
דירקטוריון החברה על מצב עסקיה של החברה עם רשימת
נושיה ואמדן תביעותיהם.
יניב איזרדל ,עו״ד
בא כוח החברה

אגינט אינטראקטיב )999ו( בע״מ
)ח״פ (51-277934-9

י.ד.ק .א ח ז ק ו ת )  9 9 3ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-176886-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,27.3.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,13.00במשרדו ש ל המפרק,
עו״ד יעקב קורן ,רח׳ קלישר  ,30תל אביב ,לשם ה ג ש ת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.

)בפירוק מרצון(

יעקב קורן ,עו״ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית וכינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להוראות סעיף )323ב(
לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי ביום  1במרס
 2006במשרדי אברמוביץ-נוטוביץ ושות׳ ,רח׳ יגאל אלון  ,65תל
אביב ,ייערכו אסיפה כללית שלא מן המנין של החברה ,בשעה
 ,9.00וכן אסיפת נושים ש ל החברה ,בשעה  ,9.30שענינן כניסת
החברה להליכי פירוק מרצון .באסיפת הנושים יימסר דוח מ א ת
דירקטוריון החברה על מצב עסקיה של החברה עם רשימת
נושיה ואמדת תביעותיהם.
יניב איזרדל ,עו״ד
בא כוח החברה

המרכז ללימודים בינתחומיים בע״מ
)ח״פ (51-275807-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,21.3.2006בשעה  ,13.00במשרדי המפרק,
רח׳ שנקר  ,14בית נולטון ,הרצליה פיתוח ,לשם ה ג ש ת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.

אפ.די.אי .אינטרנשיונל גלוי א ש )  ( 2 0 0 4בע״מ

גיל אשכנזי ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-348552-4
)בפירוק מרצון(

טלדור יעוץ כלכלי והשקעות בע״מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,8.3.2006בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח׳ הרצוג
 ,10תל אביב  ,62915לשם ה ג ש ת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
דב וייס ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-142410-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,20.2.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,רח׳ הדר  ,7רמת
גן ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

ח ל ק ה  537ב ג ו ש  6668ב ע ״ מ

ישראל חלוץ ,מפרק

)ח״פ (51-038213-8
)בפירוק מרצון(

חלוץ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,1.4.2006או  30יום לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח׳ לוי
אשכול  ,17הרצליה ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
אברהם-מאיר קלימן ,מפרק
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 ח י ת ו ם וניהול 993ו ב ע ״ מ)ח״פ (51-185082-8
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,20.3.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,רח׳ הדר  ,7רמת
גן ,לשם ה ג ש ת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
ישראל חלוץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5485ב״ה בטבת התשם״ו25.1.2006 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

