רשומות

ילקוט הפרסומים
ח' בניסן התשע"ג
6565
					
עמוד
								
הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה 3588 .......
הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות
המדינה (מינויים) 3588 ............................................................
מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור לפי חוק
להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום3588 ...................
מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת ערר לפי חוק המועצה
לענף הלול (ייצור ושיווק) 3588 .............................................
מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערר לעניין קנסות
לפי החוק האמור 3588 ..............................................................
מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת הכרעה לפי חוק
ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע
חקלאית ובמים) 3588 .................................................................
מינוי יושב ראש ועדות ערעור לפי חוק הנכים
(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים3588 ............
מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 3589 ................................
מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור
על–תנאי ממאסר3589 ...............................................................
מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות3589 ...............................................
מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערר לפי חוק הרשויות
המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים 3589 ..............
מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי החוקים
האמורים3590 .........................................................................................
הסמכה לפי פקודת בריאות העם 3590 ........................................
מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר
הדין הפלילי 3590 .......................................................................

 19במרס 2013
עמוד

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות3591 ..
הודעה על מינוי חבר במועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק)3591 .....................................................................
הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים3591 ......................
הסמכת קצין משטרה בכיר לפי חוק שירות הציבור
(הגבלות לאחר פרישה) 3591 ..................................................
הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי תקנות מסילות
הברזל (בדיקות רפואיות  -אגרות)3591 ............................
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר
שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה
בן–גוריון)3592 ..............................................................................
הודעות על צורך בשיקום מחצבות לפי פקודת המכרות3592 .
הודעה בדבר העברת זכויות נפט3592 .........................................
הודעות בדבר הארכת תוקף של זכות נפט3593 .......................
אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(ייצור רכב והרכבתו)3593 .......................................................
אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם)3593 .................................
הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר
מלשכת עורכי הדין 3593 .........................................................
הודעה על בחירתם של חברים לוועדה המרחבית
ולוועדת המשנה לתכנון ולבנייה הרצליה -
כפר שמריהו ועל יושב ראש הוועדה3594 .......................
הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה (טירה)3594 ..............
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה3594 ........................................
הודעה לפי חוק הצהרות מוות 3618 .............................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט3618 .....................
הודעות מאת הציבור3622 ................................................................

הודעה על מילוי מקום של שר

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת ערר

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
ושיווק) ,התשכ"ד( 11963-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מי–טל
אל–עד קרביס ,שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש נוספת
בוועדת הערר לעניין סעיף  44לחוק האמור.

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר אבי דיכטר ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
עד יום כ"ה באדר התשע"ג ( 7במרס .)2013
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ב באדר התשע"ג ( 4במרס )2013
(חמ )3-3281
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על פטור מחובת מכרז

( )1עוזר ,יועץ ,יועץ בכיר או ראש מטה;
( )2מנהל לשכה;
( )3מזכיר;
( )4נהג.

החלטה זו מחליפה את סעיף (א)( )2בהחלטת ממשלה
מספר  2432מיום ז' באב התשנ"ז ( 10באוגוסט  ,)1997בנושא
פטור ממכרז למשרת "עוזר למנהל כללי של משרד ממשלתי
ומוקבלו (מנהל יחידת סמך ברמה של מנכ"ל)"  -אשר פורסם
בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ז ,עמ' .5392
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-274
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור
לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום ,התש"י1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק להסדר תפיסת מקרקעים
בשעת חירום ,התש"י ,11949-אני ממנה את מי–טל אל–עד קרביס,
שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש נוספת 2בוועדות
ערעור לפי החוק האמור ,במחוז תל אביב.
כ"ז בשבט התשע"ג ( 7בפברואר )2013
(חמ -3-138ה)1
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לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (63ב) לחוק המועצה לענף הלול
(ייצור ושיווק) ,התשכ"ד ,11963-אני ממנה את מי–טל אל–עד קרביס,
שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש נוספת 2בוועדות הערר
לעניין קנסות ,במחוז תל אביב.
כ"ז בשבט התשע"ג ( 7בפברואר )2013
(חמ -3-414ה)4
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .12
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .3621

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדת הכרעה

המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף לכללים ולתנאים
שייקבעו על ידי נציבות שירות המדינה ,ובכלל זה תנאי סף
שייקבעו על פי דין.

__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .1
 2י"פ התשס"ה ,עמ'  3808ועמ' 4031

__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .12

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערר לעניין קנסות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה
מיום ה' בשבט התשע"ב ( 16בינואר  ,)2013החליטה הממשלה
לקבוע פטור מחובת המכרז למשרות האלה בלשכת מנהל כללי
של משרד ממשלתי (להלן  -מנכ"ל) ,מוקבל מנכ"ל ,וכן בלשכת
היועץ המשפטי לממשלה:

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

ז' באדר התשע"ג ( 17בפברואר )2013
(חמ )3-414

יעקב נאמן
שר המשפטים

לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע
חקלאית ובמים) ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק ההתיישבות החקלאית
(סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) ,התשכ"ז ,11967-אני
ממנה את מי–טל אל–עד קרביס ,שופטת של בית משפט שלום,
ליושבת ראש נוספת 2לוועדת ההכרעה לפי החוק האמור.
כ"ז בשבט התשע"ג ( 7בפברואר )2013
(חמ )3-1576
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .108
 2י"פ התשס"ה ,עמ'  3520ועמ' .3872

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש ועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,ולפי
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת
נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה את מי–טל אל–עד קרביס,
שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדות ערעור לפי
החוק ,במחוז תל אביב.
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
 2י"פ התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים

י"ט בשבט התשע"ג ( 30בינואר )2013
(חמ -3-323ה)2

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
ובהתייעצות עמו לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את חיותה כוחן ,שופטת
בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדות השחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ח באדר התשע"ג ( 28בפברואר )2013
(חמ -3-101ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י ,11950-ולפי סעיף  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את מי–טל אל–עד קרביס ,שופטת
של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת הערעור לפי החוק,
במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ט בשבט התשע"ג ( 30בינואר )2013
(חמ )3-321
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני מאריך 2את מינויו של אבי הבר ,שופט בקצבה של בית
משפט שלום ,ליושב ראש ועדות השחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים מיום י"ג באדר התשע"ג (23
בפברואר .)2013
א' באדר התשע"ג ( 11בפברואר )2013
(חמ -3-101ה)1
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
 2י"פ התשע"א ,עמ' .3767

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את חנוך שילוני ,שופט בקצבה של בית משפט שלום,
ליושב ראש ועדות השחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,וסעיף 16
לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ולאחר
התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה ליושב
ראש ועדת ערר לפי החוק את דוד בר–אופיר ,שופט בקצבה של
בית משפט מחוזי.
תוקף המינוי לשנתיים.
כ"ז בשבט התשע"ג ( 7בפברואר )2013
(חמ -3-286ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערר

א' באדר התשע"ג ( 11בפברואר )2013
(חמ -3-101ה)1
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
ובהתייעצות עמו לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את נאוה אפל-דנון,
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושבת ראש ועדות
השחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ח באדר התשע"ג ( 28בפברואר )2013
(חמ -3-101ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

יעקב נאמן
שר המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
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לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיף  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולאחר התייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,41984-אני ממנה את אברהם קסירר ,שופט
בקצבה של בית משפט שלום ,ליושב ראש מותב בוועדות ערר
לפי החוק ,במחוז הדרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בטבת התשע"ג ( 9בינואר )2013
(חמ )3-810
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 4ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיף  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון אני ממנה את מי–טל אל–עד קרביס ,שופטת
בית משפט שלום ,ליושבת ראש מותב נוספת 4בוועדות ערר
לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ט בשבט התשע"ג ( 30בינואר )2013
(חמ )3-810
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 4י"פ התשס"ה ,עמ'  3621ועמ' .3872

מינוי חבר בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת שר הפנים ,אני ממנה
את יעקב יוסף מוסקוביץ לחבר בוועדות ערר לפי החוק ,במחוז
תל אביב.
תוקף המינוי עד י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס .)2013
י"ז בחשוון התשע"ג ( 2בנובמבר )2012
(חמ )3-810
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים 5
ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת
שר הפנים ,אני ממנה ומאריך ,לפי העניין ,את מינוים של
הרשומים מטה לחברים בוועדות ערר לפי החוק ,במחוז המרכז:
גיא וגנר
4
בועז תענך
ירון עובדיה.5
תוקף המינוי עד יום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס .)2013
ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-810
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 4ס"ח התש"ע ,עמ' .2541
 5ס"ח התש"ע ,עמ' .2541

הסמכה
לפי פקודת בריאות העם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בריאות העם ,1אני
מסמיך את עובדי משרד הבריאות ששמותיהם מפורטים להלן
למפקחים לעניין הפקודה:
מוחמד מחאמיד
ענבר פרימור-עמרני
עטר עדות-הבלנה
אלינה קוגן.
תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים
במשרתם במשרד הבריאות.
כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
(חמ )3-613
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) ו–(ב )1לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני ממנה את ליאת ארמרמן,
מספר רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  ,12197עובדת ציבור,
במחוז הדרום ,לערוך תסקירי נפגעים לעניין הסעיפים הקטנים
האמורים.
ט"ז באדר התשע"ג ( 26בפברואר )2013
(חמ )3-2759
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשנ"ה ,עמ' .152

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 6א(א)( )8ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את שחר סולר,
ת"ז  ,029020120לממלא מקום נציגת השר להגנת הסביבה
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,כל עוד
המתמנה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
כ"ה בשבט התשע"ג ( 5בפברואר )2013
(חמ -3-7ה)1
			
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;228התש"ן ,עמ' ;168
התשנ"ה ,עמ'  ;450התשס"ב ,עמ' .157

הסמכת קצין משטרה בכיר
לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ד לחוק שירות הציבור (הגבלות
לאחר פרישה) ,התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את
ראש מחלקת פרט באגף משאבי אנוש במטה הארצי ,קצין משטרה
בכיר בדרגת ניצב משנה ,לממונה על הגבלות לאחר פרישה
במשטרת ישראל ,ולפיכך נתונות לו הסמכויות של ממונה על
הגבלות לאחר פרישה לפי סעיפים 5א ו–5ב לחוק.
כ"ד בשבט התשע"ג ( 4בפברואר )2013
(חמ )3-4616
יוחנן דנינו ,רב–ניצב
			
המפקח הכללי
			
של משטרת ישראל
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;144התשע"ב ,עמ' .194

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

הודעה על מינוי חבר במועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק)

לפי תקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות-אגרות),
התשע"ג2012-

לפי תקנות ההתאחדות של המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק)

בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ד) לתקנות מסילות הברזל
(בדיקות רפואיות-אגרות) ,התשע"ג( 12012-להלן  -התקנות),
אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2013
לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר  2012ישתנו סכומי
האגרה לפי תקנה  1לתקנות ומיום כ"א בניסן התשע"ג (1
באפריל  ,)2013יהיו כמפורט להלן:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות (23 ,21א) ו–30
לתקנות ההתאחדות של המועצה לענף החלב בישראל (ייצור
ושיווק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים לפי
סעיף (21א)( )3לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ,12011-מיניתי
את יאיר שירן ,ת"ז  ,059173807לחבר באסיפה הכללית ,לחבר
במועצת המנהלים במועצה לענף החלב בישראל ולסגן יושב ראש
המועצה לענף החלב בישראל.
ט"ז בשבט התשע"ג ( 27בינואר )2013
(חמ )3-4318
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .762

הסמכת נותן אישור
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את ד"ר סרחיו דולב,
לנותן אישור לצורך מתן רישיון או היתר זמני לבתי מטבחיים לפי
החוק.
תוקפה של הסמכה זו כל עוד ד"ר דולב מורשה לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי סעיף  3לחוק הרופאים הווטרינריים,
התשנ"א ,21991-ומשמש בתפקידו במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
אני מבטלת את הסמכתו של ד"ר מוחמד עבד אלחאלק.3
א' בניסן התשע"ג ( 12במרס )2013
(חמ )3-2495
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;217התשנ"ו ,עמ' .782
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76
 3י"פ התשע"ב ,עמ' .472

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

טור א'
סוג הבדיקה
( )1בעד בדיקה למבקש רישיון
לנהיגת רכבת מקומית או
לבעל רישיון לנהיגת רכבת
מקומית
( )2בעד בדיקה למבקש רישיון
לנהיגת רכבת מקומית או
לבעל רישיון לנהיגת רכבת
מקומית אם הוא עבר בדיקה
רפואית לקבלת רישיון
לנהיגת אוטובוס או לחידושו
לפי תקנות התעבורה,
התשכ"א ,21961-במרב"ד
בשנתיים שקדמו למועד ביצוע
בדיקה רפואית זו
()3

בעד בדיקה

טור ב'
שיעור האגרה
בשקלים חדשים
973

 50%מסכום האגרה
כאמור בפסקה ()1

320

( )4בעד בדיקת מסמכים רפואיים
בהעדר הנבדק

116

( )5בעד בדיקת שתן לאיתור
סמים מסוכנים או תוצרי חילוף
לאיתור חומרים מסוכנים

219

___________
 1ק"ת התשע"ג ,עמ' .30
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
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טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה
בשקלים חדשים

( )6בעד ערר לוועדת ערר

נקודת ציון
התוחמות את
השטח הטעון שיקום

שם המחצבה

1,057

כ"ד באדר התשע"ג ( 6במרס )2013
(חמ )3-4332
עוזי יצחקי
			
המנהל הכללי של
			
משרד התחבורה התשתיות הלאומיות
		
והבטיחות בדרכים
		

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר
שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה
בן–גוריון) ,התשע"ג2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירי שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה
בן–גוריון) ,התשס"ח( 12008-להלן  -הצו) ,אני מודיע כי מיום כ"א
בשבט התשע"ג ( 1בפברואר  ,)2013מחיר שירות תשתית לתדלוק
הוא  1.67אגורות לליטר.
י"ט בשבט התשע"ג ( 30בינואר )2013
(חמ )3-2722
חן בר יוסף
			
מנהל מינהל הדלק
___________
 1ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;426התשע"ב ,עמ' .1673

180235/504152
180514/503892
179694/503665
ו' בשבט התשע"ג ( 17בינואר )2013
(חמ )3-567
שארבל שחאדה
			
המפקח על המכרות
		

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
למטה ,טעון שיקום:

שם המחצבה

נקודת ציון
התוחמות
את השטח
הטעון שיקום

מחצבת עין חרוד

234300/716410
234300/716970

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

מחצבת מצפה
רמון

179519/503587
179403/503749

בעלות
מינהל מקרקעי
ישראל

179370/503822
179371/504020
179430/504222

ט"ז באייר התשע"ג ( 8במאי )2013
(חמ )3-567
שארבל שחאדה
			
המפקח על המכרות
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

הודעה בדבר העברת זכויות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
הרשיתי ביום ז' באדר התשע"ג ( 17בפברואר  )2013העברת
זכויות ברישיון "/387שמן" ,2כך שחלוקת הזכויות לאחר
ההעברה תהיה כלהלן:

179611/504499

		
שמן משאבי נפט וגז בע"מ

87.5%

179781/504707

זרח חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת

7.5%

179917/504821

CASPIAN DRILLING COMPANY

5.0%

180030/504648

			

סך הכל

100%

180087/504508

ז' באדר התשע"ג ( 17בפברואר )2013
(חמ )3-629
אלכסנדר וורשבסקי
			
הממונה על ענייני הנפט
___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
				
 2י"פ התשע"א ,עמ' .1000

180143/504259
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94
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מינהל מקרקעי
ישראל

234600/716970

לפי פקודת המכרות

שם המחצבה

בעלות

234600/716410

בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
למטה ,טעון שיקום:
נקודת ציון
התוחמות את
השטח הטעון שיקום

בעלות

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב( 11952-להלן -
החוק) ,אני מודיע כי הארכתי ביום ג' בשבט התשע"ג ( 14בינואר
 )2013את תוקף רישיון "/387שמן" 2עד יום י"ד באדר א' התשע"ד
( 14בפברואר  )2014לפי סעיף (18ב)( )1לחוק.
ד' בשבט התשע"ג ( 15בינואר )2013
(חמ )3-629
אלכסנדר וורשבסקי
			
הממונה על ענייני הנפט
___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשע"א ,עמ' .1000

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק),
אני מודיע כי הארכתי ביום ד' באדר התשע"ג ( 14בפברואר )2013
את תוקף רישיון "/383ים חדרה" 2עד יום כ"ו באלול התשע"ג (1
בספטמבר  )2013לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
ז' באדר התשע"ג ( 17בפברואר )2013
(חמ )3-629
			
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשע"א ,עמ' .2567

אצילת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו),
התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) ,התשכ"ז( 11967-להלן  -הצו),
אני אוצל את סמכויותי כמפקח לאריה טל ,ת"ז ,000039842
לעניין הצו.
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-1186
			
אבנר פלור
מנהל האגף לרכב ולשירותי
		
תחזוקה במשרד התחבורה
___________
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1616

אצילת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה
והסחר בהם) ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
1
ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) ,התשמ"ג1983-
(להלן  -הצו) ,אני אוצל את סמכויותי כמפקח לאריה טל ,ת"ז
 ,000039842לעניין הצו.
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ -3-202ה)2
אבנר פלור
			
מנהל האגף לרכב ולשירותי
		
תחזוקה במשרד התחבורה
___________
 1ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1090

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח בשבט התשע"ג
( 29בינואר  ,)2013בתיק בד"מ  ,115/2012החליט להטיל על עורך
הדין מוסטפא סח ,ת"ז  ,57578973נושא רישיון מס'  ,14996עונש
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים
עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס  )2013עד
יום כ"ח באדר א' התשע"ד ( 29בפברואר .)2014
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ה בתשרי התשע"ג (11
באוקטובר  ,)2012בתיק בד"א  ,052/2011החליט להטיל על עורך
הדין חיים יוסף בוקובזה ,ת"ז  ,56046477רישיון מס'  ,12953עונש
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שבע
שנים.
תוקף ההשעיה מיום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס  )2013עד
יום ג' באדר התש"פ ( 28בפברואר .)2020
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בצפון ,בשבתו ביום כ"ג בשבט התשע"ג
( 3בפברואר  ,)2013בתיקי בד"מ ,018/2012 ,016/2012 ,015/2012
החליט להטיל על עורכת הדין מיריהאן חורי ,ת"ז ,33258146
נושאת רישיון מס'  ,31251עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של  60ימים אשר תחולק לשתי תקופות:
מיום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס  )2013עד יום כ' בניסן
התשע"ג ( 31במרס ;)2013
מיום ח' באב התשע"ג ( 15ביולי  )2013עד יום ט' באלול
התשע"ג ( 15באוגוסט .)2013
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ג בטבת התשע"ג
( 26בדצמבר  ,)2012בתיק בד"מ  ,032/2010החליט להטיל על
עורך הדין יניב שדה ,ת"ז  ,29546249רישיון מס'  ,26716עונש של
הוצאה מן הלשכה מיום י"ג בטבת התשע"ג ( 26בדצמבר .)2012
י' באדר התשע"ג ( 20בפברואר )2013
(חמ )3-94
משה וינברג
			
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על בחירתם של חברים לוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה הרצליה  -כפר שמריהו ועל יושב ראש הוועדה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
אני מודיע ,בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-על בחירתם של יוסף קוממי ואיל
אורון לחברים בוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה הרצליה  -כפר
שמריהו ,במקומם של נפתלי ברק ויעל גרמן ,2וכן על בחירתו של
חבר הוועדה ,יהונתן יסעור ,2ליושב ראש הוועדה האמורה.
י"א באדר התשע"ג ( 21בפברואר )2013
(חמ -3-7ה)3
יהונתן יסעור
			
ראש עיריית הרצליה
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .2562

הודעה על בחירת חברים לוועדת המשנה לתכנון
ולבנייה הרצליה  -כפר שמריהו ועל יושב ראש הוועדה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
אני מודיע ,בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-על בחירתם של עופרה בל במקומה של
יעל גרמן ויוסף קוממי במקומו של ברק נפתלי לחברים בוועדת
המשנה לתכנון ולבנייה הרצליה  -כפר שמריהו ,וכן על מינויו
של חבר הוועדה ,צבי הדר ,2ליושב ראש הוועדה במקומה של
יעל גרמן.2
י"א באדר התשע"ג ( 21בפברואר )2013
(חמ -3-7ה)3
יהונתן יסעור
			
ראש עיריית הרצליה
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .2562

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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מינתה מועצת עיריית טירה בישיבתה מיום ט"ז באדר התשע"ג
( 26בפברואר  ,)2013את סופיאן עבדאלחי ,למנהל הארנונה
למגורים ועמ"ת (עסקים מסחר ותעשייה לרבות מלאכה) לעניין
החוק האמור.
תוקף המינוי למשך תקופת היעדרותו של מנהל הארנונה
למגורים ,יוסף קאסם ,לתקופה של חמישה חודשים.
כ"ב באדר התשע"ג ( 4במרס )2013
(חמ -3-265ה)2
			
		

מאמון עבדאלחי
ראש עיריית טירה

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מק14274/
שם התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על
 120מ"ר ליחידת דיור מורחבת ,תוספת מחסנים
שהיה ניתן לקבל במסגרת  8%משטחי הבנייה
העיקריים והרחבת שטח ציבורי פתוח ברחוב אשר
גולאק  ,16נווה יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כ-י במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
מק ,"14274/ביטול לתכנית  ,62שינוי וכפיפות לתכניות ,3907
 ,1713מק3907/א.
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' נווה
יעקב ,רח' אשר גולאק  ,16קואורדינטה  ,223.115 Xקואורדינטה
 ;638.980 Yגוש ( 30645מוסדר) ,חלקה  .10הכל בהתאם לגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על  120מ"ר
ליחידת דיור מורחבת ,תוספת מחסנים שהיה ניתן לקבל במסגרת
 8%משטחי הבנייה העיקריים והרחבת שטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :אזור מגורים  5מיוחד למגורים ב ולשטח ציבורי
פתוח; ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן )1 :קביעת
בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יח"ד
קיימות;  )2קביעת בינוי לחפירת קומת המרתף לשם הוספת
מחסנים בהתאם לנספח הבינוי;  )3קביעת בינוי לתוספת
קומה  5מעל הבניין לשם הרחבת יח"ד בקומה שמתחתיה; )4
מודגש בזה כי שטח כל יח"ד מורחבת לא עולה על  120מ"ר;
ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנייה

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

בשטח וקביעתם ל– 4,527מ"ר (מהם  3,598מ"ר שטחים עיקריים
ו– 928מ"ר שטחי שירות); ה) הגדלת מס' הקומות מ– 4קומות
מעל קומת מרתף ל– 5קומות מעל קומת מרתף; ו) קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור; ז) קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ח) קביעת הוראות
בגין מבנה וגדרות להריסה; ט) קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה ,להעתקה ולשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290263
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 מיתאר מקומית
מס' מק72595/
שם התכנית :שינוי בקווי הבניין ,רח' תורה ועבודה,
בית וגן ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מק,"72595/
שינוי לתכניות  ,62במ ,5117/כפיפות לתכנית 5166ב.
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
וגן ,מתחם גבעת האנטנה ,רח' תורה ועבודה; קואורדינטה X
 ,217.170קואורדינטה  ;630.580 Yגוש  ,30343חלקה  .81הכל
בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין ,בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות ,רח' תורה ועבודה ,בית וגן ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי הבניין בלא שינוי
בזכויות הבנייה המאושרות לפי תכנית במ ;5117/ב) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ג) קביעת
הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה/לעקירה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290263
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 מיתאר מקומית
מס' מק78857/
שם התכנית :תוספת  2יח"ד ברחוב מירון  ,6מקור ברוך,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
מק ,"78857/שינוי לתכנית  ,8844כפיפות לתכנית .62
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
מקור ברוך ,רח' מירון  ,6קואורדינטה  ,220.260 Xקואורדינטה
 ;632.815 Yגוש  30069לא מוסדר ,חלקה  .277הכל בהתאם
לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :תוספת  2יח"ד לבניין קיים ,רח' מירון  ,6שכ'
מקור ברוך ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים מיוחד למגורים ג; ב) קביעת בינוי לתוספת יח"ד
חדשות על ידי פיצול  2יח"ד מאושרות ל– 4יח"ד חדשות ,בלא
הגדלת סך כל שטחי הבנייה ,בהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת
קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת מס' יח"ד מ– 2יח"ד ל–4
יח"ד; ה) קביעת שלבי ביצוע ,כאמור; ו) קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ז) קביעת הוראות
בגין עץ לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

3595

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק5013/ג
שם התכנית :תוספת יח"ד בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות ,מתחם קולנוע אדיסון ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק5013/ג" ,שינוי וכפיפות לתכניות 5013 ,62ב.
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' זכרון
משה ,רח' בליליוס  ,1מתחם בין פינת הרחובות בליליוס
וישעיהו לבין רח' פרס ,שטח הידוע כמתחם קולנוע אדיסון
לשעבר ,קואורדינטה  ,220.725 :Xקואורדינטה  .632.625 :Yהכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גוש ( 30065לא
מוסדר) ,חלקה .81
מטרת התכנית :תוספת יח"ד בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות ,במתחם הידוע כקולנוע אדיסון לשעבר ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ד; ב) שינוי הבינוי המאושר בשטח לפי
תכנית 5013ב כמפורט להלן )1 :שינוי החלוקה הפנימית של
קומת המגורים תוך הגדלת יחידות הדיור המרביות מ– 40יח"ד
ל– 62יח"ד;  )2הקטנת מס' הקומות התת–קרקעיות מ– 5קומות
ל– 4קומות ,תוך ביטול קומת חניה/מחסנים אחת;  )3שינוי בגובה
הבנייה המרבי וקביעתו ל– 28.95מ' לצורך יציאה לגג הבניין;
 )4שינוי במפלס הקומה לשימושים הציבוריים בבניין ובגובהה;
ג) שינוי קווי בניין מרביים בשטח לצורך הוספת מרפסות בעומק
שעולה על  1.5מ'; ד) הגדלת שטחי השירות המרביים המאושרים
מעל למפלס ה– 0.00מ– 999מ"ר ל– 1,454מ"ר בגין שינוי בגודל
שטחי מרחבים מוגנים דירתיים שלפי התקנות ובשל תוספת
יחידות הדיור המבוקשות בתכנית והצורך למגנן; ה) קביעת
הוראות בינוי ופיתוח תנאים למתן היתר בנייה; ו) קביעת שלבי
ביצוע להקמת בניין המגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6500התשע"ג ,עמ' .1023

סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' תלפיות,
רח' דב גרונר  ,214קואורדינטה  ,222.485 Xקואורדינטה Y
 ;628.615גוש ( 30204מוסדר) ,חלקה  .8הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על  120מ"ר
ליח"ד מורחבת.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור
מגורים  1למגורים ב; ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 )1קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל הקומות בבניין לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי;  )2ביטול
תוספות בנייה מאושרות לפי תכנית מס'  3894באגפו הדרום מזרחי
של הבניין וקביעת בינוי לתוספות בנייה אחרות במקומן בחזית
הצפונית של אגף זה ,בהתאם למפורט בנספח הבינוי;  )3התרת
הסבת שטחי מרפסות מאושרות בתכנית  3894לשטחי מגורים
באגפו הדרום מזרחי של הבניין הקיים ,בהתאם למפורט בנספח
הבינוי;  )4מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על  120מ"ר;
ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנייה בשטח
וקביעתם ל– 1,914.76מ"ר (מתוכם  1,428.18מ"ר שטחים עיקריים
ו– 486.58מ"ר שטחי שירות); ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
הבנייה ,כאמור; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח; ז) קביעת הוראות בגין פרגולה/מבנה/גדר/מדרגות
להריסה; ח) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 ,16.12.2011התשע"ב.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק13880/
שם התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על
 120מ"ר ליח"ד מורחבת ,רח' קרית משה  ,8ירושלים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"13880/ביטול לתכנית .62

מרחב תכנון מקומי ירושלים

סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק13006/א
שם התכנית :הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על
 120מ"ר ליח"ד מורחבת ברחוב דב גרונר 214
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק13006/א ,ביטול לתכנית  ,62כפיפות/שינוי לתכניות
1885 ,3894א.
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איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' קרית
משה ,רח' קרית משה  ,8קואורדינטה  ,218.675 Xקואורדינטה Y
 ;632.550גוש  30157מוסדר (רשום) ,חלקה  .41הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת דיור בשטח שאינו עולה על  120מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור
מגורים  2לאזור מגורים ב; ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

להלן )1 :קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבניין במפלסים
 +6.20 ,+3.10ו– +9.30לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן
בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח;  )2קביעת בינוי
לתוספת קומה לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה;  )3קביעת בינוי לתוספת מחסן בקומת מרתף (מפלס
 )-2.50שהיה ניתן לקבל בהקלה;  )4מודגש בזה כי שטח כל יחידת
דיור לא עולה על  120מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור;
ד) הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 2,070מ"ר (מתוכם
 1,583מ"ר שטחים עיקריים ו– 487מ"ר שטחי שירות); ה) הגדלת מס'
קומות מ– 4קומות מעל קומת מרתף ל– 5קומות מעל קומת מרתף;
ו) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור; ז) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ח) קביעת
הוראות בגין גדרות להריסה; ט) קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6412התשע"ב ,עמ' .3834
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בתכנית מיתאר
מקומית מס' מק12608/
נמסרת בזה הודעה בדבר תיקון טעות סופר במסמכי
"תכנית מיתאר מקומית מס' מק ,"12608/שדבר אישורה
פורסם בעיתונות בתאריך  12.6.2009ובילקוט הפרסומים
 ,5972התשס"ט ,עמ'  ,4638שינוי לתכנית  ,2591כפיפות/שינוי
לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' שיח
ג'ארח ,רח' ביברס ,השטח בין קואורדינטות  222.000Xלבין
קואורדינטות  633.450Yלפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גוש ( 30514מוסדר) ,חלקה  14במלואה ,ח"ח .13 ,7
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  5למגורים א; ב) התרת הקמת שני בנייני מגורים בשטח
חלקה  14בגוש  ;30514ג) הגדלת מס' הקומות המרבי מ– 2קומות
ל– 3קומות; ד) קביעת שטח עם זיקת הנאה בתחום חלקות 3
ו– 7בגוש  30514לטובת חלקה  14בגוש זה ,והוראות לפיתוחו
ולתחזוקתו; ה) קביעת מס' יחידת הדיור המרבית בחלקה 14
בגוש  30514ל– 5יח"ד; ו) שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין
חדשים; ז) ביטול בדבר ההוראה שנקבעה בתכנית מס' ,2591
הקצאת שטח לגינה ציבורית בתחום התכנית; ח) קביעת בינוי
בהתאם לנספח בינוי; ט) קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
בשטח; י) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
טעויות הסופר שהוחלט על תיקונן:

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
הל/מק ,"680/שינוי וכפיפות לתכניות הל/מח ,371/מי.250/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון ,רח'
הבושם  -גוש  ,30465ח"ח .83
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי
קווי בניין :א) איחוד וחלוקה בהסכמה ,על ידי ביטול מגרשים
א ו–ב והפיכתם למגרש חדש מס'  ;1ב) שינוי קווי בניין :קו בניין
קדמי  3מ' ,קו בניין צדי  3מ' וקו בניין אחורי  3מ'; ג) קביעת קו
בניין תת–קרקעי לפי המסומן בתשריט; ד) קביעת הוראות בגין
עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הראל ,ת"ד  ,3424רח' החוצבים
 ,2מבשרת ציון ,טל'  .02-5333125העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שירה תלמי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

תיקון סעיף מס'  5בהוראות התכנית המציין את גובה הבנייה
המרבי ,באופן שהגובה המרבי כולל מעקה יהיה  10.66מ' במקום
 7.25מ'.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/מק/
תא/מק ,"3990/רח' הכובשים .19

תיקון טעות הסופר מתפרסם בהתאם להחלטת ועדת הערר
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,מיום  ,27.11.2012ובהתאם
להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,מיום
.2.1.2013

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
הכובשים  ,19רח' הרב קוק  - 25גוש  6915מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקה  48בשלמותה (מגרש  2033מוסדר).

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,
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מטרות ועיקרי התכנית :שינוי בקווי בניין ,מס' יח"ד
והוראות עיצוב לאחר הפקעה ממגרש ברח' הכובשים  19כדי
לאפשר מימוש זכויות במגרש ולייצר קו בניין אחיד לאורך רח'
הכובשים :א) שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית הראשית ,על
ידי )1 :קו הבניין הקדמי לרחוב הכובשים יהיה  0מ' לפי קו
המגרש החדש אחרי ההפקעה;  )2קו בניין לרחוב הרב קוק יהיה
 4מ' (בלא שינוי);  )3קווי הבניין הצדיים יהיו  2.70מ' (במקום
 3מ'); ב) הגדלת מס' יחידות הדיור בלא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות )1 :מס' יחידות דיור לבנייה במגרש יגדל מ–6
ל– 7יחידות דיור  +שטח מסחרי בקומת הקרקע בשטח מינימלי
של  40מ"ר; ג) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
עיצוב אדריכליים ,תוספת קומה בהתאמה לתמ"א  .38ד) כל
עניין שניתן לבקשו כהקלה לפי סעיף  )1 :149הגדלת השטח
המותר לבנייה ב– 6%מ– 146%ל– )2 .152%מרפסות בולטות
עד  1.60מ' מקו בניין קדמי לתחום הרחוב )3 .העברת זכויות
שלא מומשו לקומת הגג עד לבניית  50%משטח הגג )4 .הצמדת
חדרי העלייה לגג לדירה אחת ומיקום תחנת עצירה למעלית
במפלס הגג )5 .הבנייה על הגג תהיה בנסיגה  3 -מ' לחזית רח'
הכובשים 2 ,מ' לחזית רח' הרב קוק 0 ,מ' לצפון ו– 3מ' למז'.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ,רח' שדרות בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א' ,ב' ,ג' ו–ה',
בין השעות  ,13:00-08:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי
סעיף  100לחוק ,רשאי בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בנייה ממבנים
לשימור בהגבלות מחמירות במגרשים ברח' אלנבי ,11
יהודה הלוי  ,6אנגל  ,8דיזנגוף  ,149חיסין  ,26נחלת בנימין
 ,5אלנבי  62והנביאים  ,5למגרש המקבל ברחוב הארבעה .28
מחיקת  516.24מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות
ברחוב אלנבי  .11מחיקת  198.28מ"ר עיקרי במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברחוב יהודה הלוי  .6מחיקת  66מ"ר עיקרי
במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב אנגל  .8מחיקת
 210.85מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב
דיזנגוף  .149מחיקת  164.13מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ברחוב חיסין  .26מחיקת  458.36מ"ר עיקרי במבנה
לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב נחלת בנימין  .5מחיקת
 555.57מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב
הנביאים  .5מחיקת  524.79מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ברחוב אלנבי  .62תוספת  5,951.43מ"ר עיקרי במגרש
המקבל .תוספת  1,200מ"ר שטח עיקרי למרפסות במגרש
המקבל .תוספת  1,200מ"ר שטח שירות במגרש המקבל .תוספת
 2,380.57מ"ר שטחי שירות במגרש מקבל; ב) הבטחת חובת
שימור המבנים לשימור בהתאם להוראות תכנית השימור,
כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות; ג) תוספת של 5
קומות במגדל הצפוני ו– 4קומות במגדל הדרומי (עד  35קומות
למגדל הצפוני ועד כ– 38קומות למגדל הדרומי) במגרש המקבל
בהיקף ובקונטור הקומות הטיפוסיות בבניין ,ברוח תכנית
העיצוב המאושרת למגרש ,לא יהיה צורך בתכנית עיצוב
או בינוי נוספת בעבור התוספת; ד) קביעת תקן חניה מופחת
בעבור התוספת של ס"ה  37מקומות חניה נוספים.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ,רח' שדרות בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א' ,ב' ,ג' ו–ה',
בין השעות  ,13:00-08:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי
סעיף  100לחוק ,רשאי בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית
האמורה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/מק/
תא/מק ,"4025/העברת זכויות מרח' אלנבי  11ועד לרח' ארבעה
.28

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

השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,7101ח"ח ;1
גוש  ,7459ח"ח  ;32גוש  ,6909חלקה  23בשלמות; גוש  ,6923חלקה
 31בשלמות; גוש שומה  ,6936חלקה  75בשלמות; גוש ,7078
חלקה  104בשלמות; גוש  ,6904חלקה  47בשלמות; גוש ,6918
חלקה  80בשלמות; גוש  ,6951חלקה  5בשלמות; גוש ,6918
חלקה  83בשלמות.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

מיקום/כתובת :רח' הארבעה  ,28רח' אלנבי  ,11רח' יהודה
הלוי  ,6רח' אנגל  ,8רח' דיזנגוף  ,149רח' חיסין  ,26רח' נחלת
בנימין  ,5רח' הנביאים  ,5רח' אלנבי .62
מטרת התכנית :א) עידוד ,שימור ושיפוץ מבנים לשימור
באמצעות העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות
מחמירות לפי תכנית השימור ,במגרשים ברחוב אלנבי ,11
יהודה הלוי  ,6אנגל  ,8דיזנגוף  ,149חיסין  ,26נחלת בנימין ,5
הנביאים  5ואלנבי  ,62וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת
ביצוע השימור; ב) חיזוק אזורי התעסוקה בעיר על ידי תוספת
שטחי משרדים.
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/מק/
תא/מק ,"4048/רח' בית אל  21-13שכ' נווה שרת  -איחוד
וחלוקה בלא הסכמת בעלים.
השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7321מוסדר ,חלק
מהגוש; מגרשים  2018 ,2013בשלמותם ,ח"ח  -לא רשום.
מיקום/כתובת :תל אביב ,רח' בית אל  ,21-13שכ' נווה
שרת.
מטרת התכנית :א) ביצוע איחוד וחלוקה שלא בהסכמת
בעלים בחלקות מס'  68 ,67במתחם בית אל ,בלא שינוי בייעודי
הקרקע מתכנית מאושרת מס' תא ;3463/ב) כל הוראות הבנייה
בהתאם לתכנית תא.3463/

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) ביצוע איחוד וחלוקה מחדש
של חלקות  68 ,67לצורך החלפת שטחים :שטח שייעודו בתכנית
תא 3463/שבתוקף דרך ,היה בעבר מגורים ,ושטח שייעודו
בתכנית תא 3463 /שבתוקף מגורים ,היה בעבר שביל הולכי רגל;
ב) ביצוע איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים והסדרת
החלפת השטחים.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ,רח' שדרות בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א' ,ב' ,ג' ו–ה',
בין השעות  ,13:00-08:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי
סעיף  100לחוק ,רשאי בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' תא/
מק."3999/
השטחים הכלולים בשינוי התכנית :תל–אביב-יפו ,שכ'
כפיר ,דרך משה דיין  ,2שכ' נוה ברבור וכפיר ,רח' חיים בר
לב  - 107גוש  7423מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  11בשלמותה.
פינת הרחובות משה דיין ובר לב ,גובל בבנייה הקיימת בשכונת
כפיר.
מטרות התכנית .1 :שיפור וחיזוק המגורים בשכונת כפיר
תוך יצירת תנאי מגורים חדשים לאוכלוסייה צעירה בשכונה.
 .2הגדלת הצפיפות וקביעת הוראות בינוי לשם שיפור התכנון
והשתלבותו בשכונה .3 .שיפור סביבת המגורים על ידי קביעת
שטחי מסחר .4 .קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ומעבר
רכב.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת מס' יחידות דיור מ–62
יח"ד ל– 84יח"ד; קביעת שטח ממוצע לדירות  85 -מ"ר שטח
עיקרי ושטח שירות (לא כולל יחידות ג .2 .)1תוספת של 6%
משטח המגרש  -הקלה כללית .3 .תוספת  5% = 2 × 2.5%משטח
המגרש בגין תוספת קומות .4 .קביעת גובה מקסימלי  67 -מ'
מעל כניסה קובעת (לובי מגורים)  -גובה אבסולוטי  90.1מ' מעל
פני הים .5 .הבלטת גגון קונזולי עד  3מ' מעבר לקו הבניין הקדמי
לאורך חזית המסחרית על חשבון שטחי שירות המותרים.
 .6קביעת זיקות הנאה להולכי רגל ולמעבר רכב כמסומן
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית בילקוט פרסומים מס' ,6454
התשע"ב ,עמ' .5605
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ,רח'
שדרות בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א' ,ב' ,ג' ו–ה' ,בין השעות
 ,13:00-08:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
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מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
תא/מק /תא/מק ,"4015/רח' נעם  ,5בית ספר ניסן נתיב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפו ,רח' נעם - 5
חלקי גוש  ,7081חלקות  74 ,23 ,13 ,12בשלמותן ,ח"ח .87 ,11 ,9 ,8
מטרת התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בלא
שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת שטח לייעוד מוסדות
ציבור בהיקף של  580מ"ר שטח עיקרי בתוספת  170מ"ר של
שטחי שירות מחלקות  74 ,13 ,12וח"ח  87 ,11 ,9 ,8לחלקה 23
בלא שינוי בסך כל השטח למוסדות ציבור המותר לבנייה;
ב) שינוי התכסית המותרת בחלקה  23ל– 100%לפי התכסית
בבניין הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6433התשע"ב ,עמ' .4755
התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון
אגף תכנון העיר ,קומה ג' ,חדר  ,310שד' בן גוריון  ,68תל אביב,
טל'  ,03-5217158וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים א' ,ב' ,ג'
וה' ,בשעות..13.00-8.00 :
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק/1001/א
שם התכנית :מתחם כהנמן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/1001/א" ,שינוי
לתכניות בב/105/ב ,בב/36/א ,בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' רזיאל - 2
גוש ,6185 :חלקות( 140 ,88-83 ,53-48 ,45-29 :חלק); גוש,6189 :
חלקות( 730 ,729 ,367 ,304-293 :חלק); בשטח של  22,613מ"ר.
מטרות התכנית :תוספות ושינויים במתחם ברח' כהנמן
סמוך לכביש גהה ,על ידי שימוש בסעיף 62א לחוק וכדלהלן:
א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים לפי סעיף ( )1והכנת
תכנית בינוי במסגרת תכנית המיתאר התקפה בחלק מהתכנית
כמסומן בתשריט; ב) הריסת מבנים קיימים ופינוי מחזיקים;
ג) הרחבה וביטול דרכים לפי סעיף ( ;)2ד) יצירת שטחים
ציבוריים על ידי הרחבת שטח ציבורי הגובל עם התכנית מצפון
לפי סעיף ( ;)3ה) העברת שטח מקומות המגורים למסחר בקומת
הקרקע בשיעור עד  15%לפי סעיף ( ;)11ו) תוספת זכויות שניתן
להוסיף בדרך של הקלה לפי סעיף ( ;)9ז) קביעת קווי בניין לפי
סעיף ( ;)4ח) תוספת קומות שניתן להוסיף בהקלה לפי סעיף (;)9
ט) ניוד זכויות בין הקומות לפי סעיף ( ;)9י) תוספת יח"ד שניתן
להוסיף בדרך של הקלה לפי סעיף ( ;)9יא) קביעת הוראות בינוי
ותנאים להיתר.
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עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה :החלקות
שבתחום האיחוד והחלוקה בתכנית יאוחדו ויחולקו מחדש
בלא הסכמת הבעלים כמסומן בתשריט; ב) הריסת מבנים:
כל המבנים הקיימים בתחום החלקות שלהם הוקצה מגרש
לבנייה וכן כל המבנים שבמגרש לבנייה ,ייהרסו על ידי
מבקש ההיתר ועל חשבונו ,כתנאי להיתר בנייה ,בתיאום עם
היחידה לאיכות הסביבה לרבות בדבר פינוי פסולת בניין;
ג) הרחבה וביטול דרכים :תותר הרחבה וביטול דרכים כמסומן
בתשריט ולפי נספח התנועה ,שיתואם עם יועץ התנועה של
העירייה; ד) הדרכים יופקעו ויירשמו על שם עיריית בני ברק;
ה) מבנים ומוסדות ציבור :המגרשים שבייעוד למבנים ומוסדות
ציבור (תאי שטח  )22 ,21מהווים הרחבה לשטח הציבורי הקיים
הגובל עם המתחם מצפון (חלקה  ;)760ו) זכויות הבנייה
במגרשים למבנים ומוסדות ציבור יהיו לפי תכנית המיתאר
בב/105/ב על תיקוניה (לרבות תכנית בב/105/צ ובב/105/
מצ) אך בקומת הקרקע יותרו גני ילדים וחצרות לגני ילדים
בלבד; ז) בנוסף יקצו שטחים לגני ילדים בקומות הקרקע של
בנייני המגורים במקומות המסומנים בתשריט בעיגול חום ,לפי
זכויות עתידיות יינתנו בכפוף לאישורה של תכנית לתוספת
שטחי ציבור בבנייני מגורים; ח) במגרשים למבנים ומוסדות
ציבור ייבנו לפחות  4גני ילדים בשטח של  125מ"ר כל אחד
(שטח כולל עיקרי ושירות) .המגרשים למבנים ומוסדות ציבור
יירשמו על שם עיריית בני ברק בלא תמורה; ט) גני הילדים
שבבנייני המגורים ייבנו על ידי היזמים ו/או בעלי הנכס
ו/או מבקשי ההיתר לפי מפרט שייקבע בתיאום עם העירייה.
גני הילדים יתואמו עם אגף החינוך של העירייה כתנאי למתן
היתר ,לרבות לגבי שטח החצר ,מיקום הגן ,דרכי גישה ותכנון
פנימי; י) שטחי מסחר :תותר המרת שטח בשיעור של עד 15%
מהמגורים למסחר בקומת הקרקע במגרשים המסומנים עם
שטח מסחרי בנספח הבינוי; יא) השימושים המסחריים יתואמו
עם היחידה לאיכות הסביבה בזמן היתר הבנייה למניעת
מטרדים למגורים ולשטחים הציבוריים; יב) השטח המסחרי
שבמבנה הצפון מערבי (בחלק הצפוני של תא שטח  )6לא יותרו
חנויות מזון מכל סוג שהוא; יג) החזית המסחרית לכל אורך
רח' כהנמן תהיה אחידה ותאושר כתנאי להיתר בנייה ראשון
על ידי מהנדס העיר ,לרבות בנושא עיצוב החזית ,חומרי גמר
וכדו'; יד) בחזית המסחרית הפונה לרח' כהנמן תהיה קולונדה
ברוחב שלא יפחת מ– 3מ' שתשמש למעבר ציבורי ותתואם
עם מה"ע כתנאי להיתר בנייה ראשון לחזית זו; טו) זכויות
הבנייה יהיו לפי התכניות התקפות ובהתאם לשטחי המגרשים
המאושרים ,ובתוספת שטחים שניתן להוסיף בהקלה6% )1 :
בגין שיפור תנאי דיור 5% )2 .בגין בניית מעלית 2.5% )3 .בגין
כל קומה נוספת (עד  5%סך הכל); טז) יותר ניוד זכויות בין
קומות הבניין המשמשות למגורים בקווי בניין ,אך לא יותר
ניוד זכויות בין קומות המגורים לבין הקומה המסחרית;
יז) קווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי;
יח) המרחק בין הבניינים לא יקטן מ– 8מ' וכמסומן בנספח
הבינוי; יט) קווי בניין תת–קרקעיים יהיו לפי תכנית בב/
מק/105/מ 2/על תיקוניה ,לרבות לעניין שטח לחלחול;
כ) מס' הקומות המרבי יהיה כמפורט בטבלה שבסעיף 5
בתכנית זו; כא) לא תותר תוספת קומות מעבר למותר לפי
תכנית זו וזו תהיה סטייה ניכרת; כב) יחידות דיור :סך הכל
יותרו במתחם  219יח"ד הכוללות הקלה מותר לפי תכנית
זו .לא תותר תוספת יח"ד מעבר לתכנית זו; כג) בנוסף יותרו
דירות גג ודירות נכה לפי התכניות התקפות ,לרבות תכנית
בב/מק/105/פ ובב/105/ב על תיקוניה; כד) לא תותר תוספת
יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו וזו תהיה סטייה ניכרת;
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כה) שטח עיקרי ממוצע של יח"ד לא יפחת מ– 82.5מ"ר (בלא
סוכות ובלא ממד"ים); כו) דירות גג וסוכות :דירות הגג ייבנו
לפי התכניות התקפות ,לרבות תכנית בב/מק/105/פ; כז) למרות
האמור לעיל ,תותר בניית דירות גג בלא נסיגות בחזיתות
הצדיות ובחזית האחורית בתיאום עם מה"ע בזמן הגשת
היתר הבנייה ,ובתנאי נסיגה לא תפחת מ– 2.5מ' בחזית הבניין;
כח) סוכות יותרו לפי התכניות התקפות ,לרבות בב/מק/105/ס1/
ובב/105/ס ;2/כט) מרתפים :המרתפים ישמשו לחניה ,אחסנה
ומיתקנים טכניים בלבד ,וייבנו לפי הוראות התכניות התקפות,
לרבות תכנית בב/מק/105/מ ;2/ל) במרתפים שמתחתם לשפ"פ
עומק האדמה שמעל תקרת המרתף לא יפחת מ– 1.5מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776579העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל 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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק3232/
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קווי בניין
ברח' אהרונוביץ 42
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
תל–אביב ,מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3232/שינוי
לתכניות בב/105/ב ,בב/מק/105/אגפים ,בב.258/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח'
אהרונוביץ  - 44 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,32גוש  ,6192חלקות ,952
( 877 ,956חלק)( 292 ,חלק); שטח התכנית 2,616 :מ"ר.
מטרות התכנית .1 :הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל
של  120מ"ר (לחלקה  956בלבד) .2 .שינוי קו בניין חזיתי מ–5
מ' ל– 1.5מ' לכל החלקות וקו בניין עורפי מ– 5מ' ל– 2מ' לחלקה
 956בלבד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :יותר שינוי של קו הבניין
החזיתי (המזרחי) מ– 5מ' ל– 1.5מ' לכל החלקות ,וקו הבניין
העורפי (המערבי) מ– 5מ' ל– 2מ' (לחלקה  956בלבד) כמסומן
בתשריט .2 .תותר בניית ממ"ד בעורף המבנה (חזית מערבית)
מעבר לקו הבניין המוצע בתכנית זו ,וכמסומן בנספח הבינוי.
 .3תותר הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין המותרים
עד לשטח כולל של  120מ"ר לכל יח"ד ,לרבות דירות הגג,
לחלקה  956מ"ר בלבד .4 .אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם
להוראות תכנית בב/מק/105/אגפים .5 .למרות האמור לעיל,
ההרחבות לחזית יהיו בשלמות לכל החזית ,בתיאום עם מה"ע.
 .6סוכות יותרו לפי תכנית בב/105/ס 2/ובהתאם להוראותיה,
אך שטח הסוכות ייכלל בשטח הכולל של  120מ"ר .7 .הבינוי
הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה ,לרבות
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לעניין ציפוי החזיתות ,שיפוץ המבנה הקיים ,עיצוב אדריכלי
ופיתוח המגרש .8 .העמודים ימוקמו כמה שניתן בצמוד
לעמודים הקיימים ובלא הפרעה לשטחים בק"ק ,בתיאום עם
מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה .9 .לא תותר חלוקת יח"ד
שהורחבו לפי תכנית זו ,וזו תהווה סטייה ניכרת .10 .לא תותר
כל בליטה מעבר לקווי הבניין המוצעים בתכנית זו .11 .אם
הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יהיו לפי התכניות התקפות
טרם אישורה של תכנית זו .12 .לא תותר העברת שטח שלא
נוצל (מתוך  120מ"ר המותרים לפי תכנית זו) ליח"ד אחרת
או למקום אחר בבניין .13 .חלקי הבניין הקיימים בחלקה 956
הבנויים מחוץ לקווי הבניין המותרים לפי תכנית זו מותרים
כל עוד הבניין הקיים לא נהרס ,למעט החלקים המסומנים
להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776579העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל 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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק3256/
שם התכנית :הרחבות ברח' בגנו  ,20בני ברק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק,3256/שינוי
לתכנית בב/105/ב על תיקוניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' בגנו 20
 גוש  ,6124חלקה  ;33שטח התכנית 565 :מ"ר.מטרות התכנית :א) הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל
של  120מ"ר; ב) שינויים בקווי בניין במסגרת הקלה ( )10%בצד
צפון ומערב כמסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית :א) יותרו הרחבות של יח"ד
הקיימות עד לשטח כולל שלא יעלה על  120מ"ר; ב) קווי הבניין
יהיו כמסומן בתשריט וכדלהלן )1 :בצד צפון  2.70מ' במקום
 3מ' ( 10%הקלה);  )2בצד מערב  3.5מ' במקום  5מ' (הקלה 10%
 +בליטה מותרת  1.0מ' לפי תכנית בב/105/ב);  )3בצד מזרח
 2.5מ' במקום  4מ' (תינתן בליטה  1.5מ' מעבר לקו בניין  -מצב
קיים בלא שינוי);  )4צד דרום  3מ' בלא שינוי;  )5לא יותרו
בליטות למעט סוכות ,מעבר לקווי הבניין שלפי תכנית זו.
ג) תותר בניית סוכות לפי תכניות בב/105/ס 2/ובב/מק/105/ס,1/
אך שטחן ייכלל בשטח הכולל שבסעיף  ;1ד) חלוקת יח"ד תהווה
סטייה ניכרת; ה) כל שינוי או פגיעה שתיגרם לרכוש המשותף
כתצואה מבניית ההרחבה ,תתוקן על ידי מגיש הבקשה להיתר
ועל חשבונו; ו) העמודים ימוקמו ככל שניתן בצמוד לבניין
הקיים כדי למנוע פגיעה ברכוש המשותף; ז) הבינוי הסופי

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות לגבי ציפוי החזיתות,
התאמת ההרחבה לבניין הקיים ,שיפוץ חזיתות קיימות וכדו';
ח) ההרחבות יהיו באגפים בהתאם להוראות תכנית בב/
מק/105/אגפים; ט) לא תותר העברת שטח שלא נוצל ביח"ד
(בתוך  120מ"ר המותרים) ליח"ד אחרת או למקום אחר בבניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776579העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל 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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק3265/
שם התכנית :הרחבות ושינוי קווי בניין ברח' פנקס 16
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/
מק ,"3265/שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב/מק/105/אגפים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' פנקס 16
 גוש  ,6124חלקה  ;102שטח התכנית 847 :מ"ר.מטרות התכנית :א) הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל
של  120מ"ר; ב) שינוי בקווי הבניין כמסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת יח"ד קיימות עד
לשטח כולל (לרבות ממ"ד וסוכות) שלא יעלה על  120מ"ר לכל
יח"ד; ב) לא תותר העברת שטח שלא נוצל בין הדירות ו/או
בין הקומות; ג) קווי הבניין ישונו כדלהלן (לרבות בעבור קומת
הקרקע) )1 :לכיוון צפון  4.5 -מ' במקום  6מ';  )2לכיוון מזרח
ומערב  3.15 -מ' (שיעור  )10%במקום  3.5מ';  )3לכיוון דרום
(לרחוב)  -קו הבניין יהיה לפי הבליטה המותרת ( 3.5מ') לרבות
בעבור קומת הקרקע;  )4לא תותר כל בליטה ,למעט סוכות לפי
תכניות תקפות מעבר לקווי הבניין הנ"ל; ד) לא תותר חלוקה
ו/או תוספת יח"ד; ה) אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם
להוראות תכנית בב/מק/105/אגפים; ו) תותר בניית סוכות
לפי תכניות בב/105/ס ,2/בב/מק/105/ס ,1/אך שטחן ייכלל
ב– 120מ"ר המותרים ליח"ד; ז) כל שינוי או פגיעה שתיגרם
לרכוש המשותף כתוצאה מבניית ההרחבה ,תתוקן על ידי
מגיש הבקשה להיתר ועל חשבונו; ח) העמודים ימוקמו ככל
שניתן בצמוד לבניין הקיים כדי למנוע פגיעה ברכוש המשותף;
ט) הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
בדבר ציפוי החזיתות ,התאמת ההרחבה לבניין הקיים ,שיפוץ
חזיתות קיימות וכדו'; י) יש להבטיח את יציבות המבנה הקיים
בזמן הבנייה ולאחריה; יא) המבנה המסומן להריסה ייהרס
כתנאי להיתר בנייה (למרות האמור לעיל ההרחבות לחזית רח'
פנקס יהיו באגפים שלמים ולא לפי תכנית בב/מק/105/אגפים).
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776579העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל 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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק3267/
שם התכנית :תוספת יח"ד ושינוי בינוי ברח'
בני אברהם 21
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס' בב/מק,3267/
שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב/מק ,3054/בב ,28/בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' בני
אברהם  - 21גוש ,6195 :חלקה  ;324שטח התכנית 504 :מ"ר.
מטרות התכנית :א) תוספת יח"ד ( 2דירות גג) מעל ל–3
יח"ד בקומה ד' של בניין חדש; ב) שינויי בינוי של דירות הגג;
ג) תוספת שטח שניתן להוסיף בהקלה; ד) ביטול נסיגות מקו
מתווה הבניין בצד צפון דרום ומזרח (חלקי).
עיקרי הוראות התכנית :א) תותר בניית  2דירות גג בקומה
ה' של בניין חדש ,מעל ל– 3יח"ד בקומה ד' בשינויים מתכניות
תקפות ,לרבות בב/מק/105/פ ,וכדלהלן )1 :בניית  2דירות גג
מעל ל– 3יח"ד קומה שמתחתן;  )2תוספת  2יח"ד (דירות גג)
מעבר ל– 12יח"ד המותרות (כולל הקלות מאושרות ויח"ד
מותרת לפי תכנית בב/מק/105/ה);  )3שינוי בשטח המינימלי
הממוצע (עיקרי  +ממ"ד) של הדירות בקומה ד' ,שלא יפחת
מ– 70מ"ר;  )4שינוי בשטח העיקרי של דירות הגג ,שלא יפחת
מ– 65מ"ר (בעבור כל דירת גג);  )5ביטול נסיגות מקו מתווה
הבניין בצד צפון ,דרום ומזרח (חלקי);  )6תוספת שטח שניתן
להוסיף בהקלה בשיעור של עד  2.5%בגין דירות הגג בהתאם
להוראות תכנית בב/מק/105/פ; ב) הבינוי הסופי יתואם עם
מה"ע בהיתר הבנייה; ג) כל ההוראות של תכנית בב/מק/105/פ
יחולו על המגרש ,למעט השינויים דלעיל; ד) לא תותר חלוקת
דירות הגג לדירות נוספות ,וזו תהיה סטייה ניכרת; ה) המבנים
המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתיאום עם איכ"ס,
לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
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טל'  .03-5776579העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל 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 בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/ק3169/
באישור שר הפנים
שם התכנית :תוספות ושינוי בניין ברח' ז'בוטינסקי 112
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117ל בדבר אישור
"תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3169/שינוי לתכניות בב/105/ב,
בב ,158/בב/105/א ,בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית :בני ברק ,רח' ז'בוטינסקי - 112
גוש  ,6122חלקה  ;807שטח התכנית 599 :מ"ר.
מטרות התכנית :תוספות ושינוי בינוי לצורך הקמת בניין
מגורים חדש הכולל שטח מסחרי בקומת הקרקע ,על ידי:
א) תוספת יח"ד ( 2שניתן לקבל בהקלה ו– 1דירת גג) מעבר
ל– 8יח"ד המותרות ,בלא תוספת שטח עיקרי; ב) שינוי
בקווי הבניין הצדיים כמסומן בתשריט; ג) ביטול הנסיגות
הקבועות בתכנית בב/מק/105/פ בדירת הגג ,בצדדים פרט
לנסיגה של  2מ' לחזית הרחוב וכמפורט בנספח הבינוי;
ד) ביטול הנסיגה הקבועה בתכנית בב/105/ב לגבי דירת הנכה;
ה) ניוד שטחים; ו) תוספת קומה אחת (קומה ד) מעל ל–3
הקומות המותרות ,בלא תוספת שטח עיקרי; ז) תוספת אחוזים
שניתן לקבל בהקלה ( 6%בגין שיפור תנאים 5% ,בגין מעלית
ו– 5%בגין תוספת  2קומות).
עיקרי הוראות התכנית :א) יותר בניית בניין בכולל  4קומות
 +קומת גג אחת מעל קומת קרקע ,סך הכל  11יח"ד לבניין;
ב) חישוב מס' יח"ד הוא כדלהלן 8 :יח"ד לפי תכנית בב/105/ב,
 2יח"ד שניתן לקבל בהקלה ,ו– 1דירת גג; ג) יותר שינוי
בקווי הבניין הצדיים  3.6מ' במקום  4מ' לכיוון חלקה 1378
ו– 2.70מ' לכיוון חלקה  ;808ד) יותר ביטול נסיגות בדירת הגג
ובדירת הנכה לפי שינוי בהוראות תכניות בב/מק/105/פ
ובב/105/ב בהתאמה; ה) יותר ניוד שטחים בין הקומות ,אך
לא יותר ניוד שטח עיקרי בין קומת הקרקע (המסחרית) לבין
הקומות שמעליה; ו) יותר תוספת שטח עיקרי שניתן לקבל
כהלקה ( 6%בגין שיפור תנאים 5% ,בגין מעלית ו– 5%בגין
תוספת  2קומה ד' וקומת גג); ז) לא יותרו בליטות למעט סוכות
מעבר לקווי הבניין הצדיים שלפי תכנית זו; ח) לא תותר חלוקה
או תוספת יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו; ט) דירת הגג
תיבנה לפי הוראות תכנית בב/מק/105/פ על תיקוניה ,למעט
השינויים שלפי תכנית זו; י) דירת הנכה תיבנה לפי תכנית
בב/105/ב לפי תיקוניה ,למעט השינויים המפורטים בתכנית
זו; יא) סוכות ייבנו לפי תכניות תקפות; יב) הבינוי הסופי
יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות בנושא פיתוח המגרש,
ציפוי חזיתות וכדו'; יג) השטח המסחרי בקומת הקרקע ייבנה
לפי תכניות תקפות ,והבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהתאם
לאופי השטחים המסחריים לאורך הרחוב; יד) הוראות תכנית
זו יחולו על מבנה חדש בלבד ,ותנאי להיתר יהיה הריסת
המבנה הקיים בתיאום היחידה לאיכ"ס ,לרבות לעניין פינוי
פסולת בניין וכדו'; טו) השטח העיקרי (המוצע) ליח"ד בקומות
א-ד לא יפחת מ– 62מ"ר.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

הודעה על הפקדת התכנית בעיתונות בתאריך 20.2.2012
ובילקוט הפרסומים מס'  ,6394התשע"ב ,עמ' .3194
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב,
קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' גב/
מק ,"588/שינוי לתכנית מיתאר גב 53/על שינוייה ,כפיפות
לתכניות גב/258/א ,גב ,385/גב ,406/גב/353/ד ,גב/מק/258/ו,
גב/מק/353/ה ,גב/מק ,2002/גב/353/ו ,גב/מק ,503/גב/מק,550/
גב ,210/תמא.38/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח'
בורוכוב  - 50גוש  ,6167חלקות  383 ,382בשלמותן.
מטרת התכנית :איחוד חלקות  382ו– 383בגוש  6167למגרש
מגורים אחד ,והפקעת רצועת שטח לדרך בהתאם לתכניות
המאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלקות המגורים 382
ו– 383לתא שטח מס'  ;3ב) הפקעת רצועת תא שטח מס' 2
להרחבת רח' בורוכוב בהתאם לתכניות המאושרות; ג) זכויות
הבנייה בתא שטח מס'  3כדלקמן 101% )1 :שטח עיקרי מגודל
תא שטח  )2 ;3שטחי שירות בהתאם לתכנית גב/מק)3 ;2002/
תוספת שטח עיקרי בהתאם לתכניות התקפות ערב אישור
תכנית זו; ד) קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .התנגדות לתכנית יש להגיש למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים ,משרד אגף ההנדסה,
רח' שינקין  ,2גבעתיים  .53299המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב .67012
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' שדה
בוקר  - 6גוש  ,6161חלקה  256בשלמותה.
מטרת התכנית :א) החלת כל הוראות תכנית גב/מק2002/
בתחום תכנית זו; ב) תוספת קומות לסך הכל  6קומות (במקום )3
 +קומת גג לחדרי יציאה לגג או לחילופין לדירות גג  +מיתקנים
טכניים על הגג ,מעל קומת כניסה הכוללת דירות מגורים ומעל
עד שתי קומות מרתף; ג) לקבוע מס' יחידות דיור שלא יעלה
על  32יח"ד כולל דירות גג; ד) שינוי קו בניין דרומי צדי בהתאם
למסומן בתשריט; ה) לקבוע זכויות בנייה לשטחים עיקריים
בהתאם לתכניות תקפות ותמא 38על תיקוניה ,ובלא תוספת
זכויות בנייה חדשות; ו) תכנית זו נערכה בהתאם להוראות
סעיף  23לתמא.38
עיקרי הוראות התכנית :א) על תכנית זו יחולו הוראות
תכנית גב/מק 2002/על שינוייה כל עוד לא שונו על ידי תכנית
זו .אם יהיה ניגוד בין הוראות תכנית זו להוראות תכנית גב/
מק 2002/יכריעו הוראות תכנית זו; ב) תותר הקמת  2בנייני
מגורים על החלקה בגובה של  6קומות  +קומת גג לדירות גג +
קומת גג עליון למיתקנים טכניים מעל קומת כניסה ,מעל עד 2
קומות מרתף לחניה ,מיתקנים טכניים ואחסנה; ג) מספר יחידות
הדיור המותר לא יעלה על  32יח"ד; ד) קווי הבניין יהיו בהתאם
למסומן בתשריט; ה) המרווח בין הבניינים לא יפחת מ– 6מ'.
תותר הקטנת המרווח לצורך מסתורי כביסה ומזגנים בלבד;
ו) זכויות בנייה לשטחים עיקריים בלא שינוי ובהתאם לתכניות
התקפות בעת הוצאת היתר בנייה וכמפורט בטבלה  ;5.2ז) שטח
דירה מינימלי יהיה  70מ"ר (שטח עיקרי כולל שטח שירות
ממ"ד); ח) יהיה ניתן לנייד זכויות בנייה לשטחים עיקריים
בין הקומות השונות בבניין; ט) יהיה ניתן לנייד שטחי שירות,
אם יידרש ,מקומות המרתף לקומת הקרקע בלבד; י) זכויות
הבנייה לחדרי יציאה לגג והמרתם לטובת דירות גג ייקבעו לפי
מספר יחידות הדיור בקומה העליונה; יא) תותר בניית דירות
גן בקומת הכניסה בגובה קומת הכניסה; יב) מחסנים דירתיים
ומחסנים כלליים ימוקמו בקומת הכניסה ו/או בקומות המרתף;
יג) היות שהתכנית כוללת מימוש זכויות לפי תמא ,38פרסום
הפקדת התכנית ייעשה ,נוסף על הדרך הקבועה בסעיף 89
לחוק ,גם לפי דרישת פרסום מימוש זכויות תמא ,38בהתאם
לקבוע בסעיף  27בתמא( 38בדרך הקבועה בסעיף  149לחוק).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6454התשע"ב ,עמ' .5608
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מושיק גולדשטיין
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גב/מק ,"582/שינוי לתכניות מיתאר גב ,53/גב ,191/גב/191/א,
גב/258/א ,גב ,385/גב ,406/גב/353/ד ,גב/מק/258/ו ,גב/
מק/353/ה ,גב/353/ו ,גב/מק ,503/תמא.38/2

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'  - 304-0073973חפ/
מק1622/ג" ,הסדרת בנייה קיימת ברח' חלוצי התעשייה  ,41חיפה,

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,
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שינוי לתכניות חפ ,229/חפ ,301/חפ ,342/חפ/מק1400/יב,1/
חפ/מק1400/יג ,חפ/מק1400/פמ ,חפ/מק229/מר ,1/כפיפות
לתכניות חפ ,1622/חפ/מק1400/תט ,חפ1400/שש ,חפ1400/מר,
חפ1400/יב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מפרץ חיפה ,רח'
חלוצי התעשייה  - 41גוש  ,11579ח"ח  ;39גוש  ,11602חלקות
 124-122 ,43בשלמותן.
מטרת התכנית :הסדרת הבנייה הקיימת בפועל במסגרת
הזכויות הבנייה הקיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי הבניין כדי להסדיר
את הבנייה הקיימת ולאפשר הרחבת המפעל; ב) הגדלת תכסית
ל–.76%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית
במשרדי המחלקה לתכנון עיר ,רח' ביאליק  ,3חיפה .המען
למשלוח התנגדויות בדואר :הוועדה המקומית ,ת"ד ,4811
רח' חסן שוקרי  ,14חיפה  .31047המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה  ,31048טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק777/ו" ,רח' הנמל ,בית
חירות ,הגדלת מס' יחידות דיור ,שינוי וכפיפות לתכניות
חפ/777/ד ,חפ/777/ב ,חפ1400/ש"ש.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,מתחם קמפוס
נמל ,רח' הנמל  ,46 ,44עיר תחתית  -גוש ( 10889מוסדר),
חלקות  13 ,11בשלמותן ,ח"ח .17 ,12 ,9

הבניין; ג) שינוי קו בניין צדי מערבי להצבת מיתקנים
טכניים (לכיוון השטח הפתוח).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.7.2012ובילקוט הפרסומים  ,6469התשע"ב ,עמ' .6260
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' ,04-8356807
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק780/כא",
שינוי לתכנית חד780/כא.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' נורדאו -
גוש  ,10037חלקה  530בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הסדרת קווי בניין לבנייה
קיימת; ב) הסדרת מרווחי בנייה להסדרת בנייה קיימת בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חדרה

מטרת התכנית :שינוי בהוראות הבינוי כדי לאפשר הגדלת
מספר יחידות הדיור.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מספר יחידות הדיור
המיוחדות המותרות; ב) שינוי גובה הבניין המותר בתכנית;
ג) ניוד שטחי שירות עד  50%מהשטח המותר.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק1413/ב" ,שינוי לתכנית חד.1413/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2964

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10036
חלקות  222 ,221 ,116בשלמותן ,ח"ח .140 ,114 ,112

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק1604/יב" ,שינוי
הוראות הבנייה ברח' אוסקר שינדלר  3פינת רח' זינגר .14

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלקות  221ו– 222למגרש
אחד והעברת  465מ"ר ו– 116מ"ר שטחי שירות ממגרש זה מס'
 402למגרש  ;401ב) תוספת קומה במגרש .401

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,סביוני דניה ,רח'
אוסקר שינדלר  3פינת רח' זינגר  - 14גוש  ,11203חלקה ,11
ח"ח .55 ,46

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6349התשע"ב.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים מיוחד לאזור מגורים ד (לפי מבא"ת); ב) תוספת
קומת מגורים בתוך חלל הבניין המאושר בלא שינוי בגובה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'

3604

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' ש/
מק/638/ה" ,שכ' מגורים בצפון כרכור ,שינוי לתכנית ש/638/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור -
גוש  ,10072ח"ח .24
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) קביעת קווי בניין ביחס לגבול המגרש; ג) קביעת בינוי;
ד) חלוקת שטחי הבנייה המותרים ,ניוד זכויות הבנייה ושינוי
בגודל מגרש מינימלי מ– 630מ"ר ל– 540מ"ר; ה) תוספת קומה
מ– 4ל– 5קומות בלא שינוי בגובה המותר לפי התב"ע המאושרת;
ו) קביעת הוראות לתחום זיקת הנאה לחניה ציבורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3843
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב,
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל'  ,04-8616252וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה מפורטת
מס' גש/מק4108/
שם התכנית :רח' יצחק שדה 7 ,5 ,3 ,1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית חלוקה מפורטת
מס' גש/מק ,"4108/שינוי לתכנית ממ ,853/כפיפות לתכניות
ממ ,950/ממ ,3005/ממ.3180/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל  -גוש
 ,6189חלקה  631בשלמותה ,ח"ח .668 ,663 ,656
מטרת התכנית :חלוקה חדשה לפי הוראות פרק ג' ,סימון ז
לחוק  -הסדרת חלוקה לצורכי רישום.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ,רח' גוש עציון ,11
טל'  .03-7266847העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,משרד
הפנים ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9785008
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל

מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי טירה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אל/מק ,"12/8/195/הקטנת קו בניין לחזית רח' בן זכאי ,מ–5
מ' ל– 2מ' ,בהתאם לתשריט ותכנית הבינוי ,שינוי לתכניות
גז ,195/8/אל/מק.1/8/195/

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד ,רח' רבן יוחנן
בן זכאי  - 97 ,95 ,91 ,89 ,87גוש  ,5700חלקות  106-104בשלמותן.
מטרת התכנית :הקטנת קו בניין לחזית רח' בן זכאי מ– 5מ'
ל– 2מ' בהתאם לתשריט ותכנית הבינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6264התשע"א ,עמ' .5401
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד ,רח' רבנו נסים גאון  ,1אלעד,
טל'  ,03-9078131ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יצחק עידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' טר/מק ,"5123/שינוי לתכנית ממ.1/920/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7778
חלקה  ;8מגרש .5
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קווי בניין לבניינים
קיימים לפי הקיים; ב) קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6454התשע"ב ,עמ .5613
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טירה  ,44915טל'  ,09-7751447וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה  ,72430טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאמון ע' אלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
כס/מק."520/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מס' מד/מק,"20/1/
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד.2/1/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' השחר
 - 11 ,9גוש  ,6440חלקה  27בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי בקווי בניין; ב) הרחבת זכות
הדרך לאורך רחוב השחר בהתאם למגרשים הסמוכים לחלקה
הנדונה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין אחורי
מ– 6מ' ל– 3.4מ' לפי תשריט; ב) שינוי בקו בניין קדמי מ– 4מ'
ל– 2.50מ' לפי הבניין הקיים בפועל; ג) הרחבת זכות הדרך
לאורך רח' השחר ב– 3.50מ'; ד) זכויות הבנייה יהיו בהתאם
לשטח המגרש טרם ההפקעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.11.2012ובילקוט הפרסומים  ,6510התשע"ג ,עמ' .1499
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'
 ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מס' לד/מק ,"6172/רח' יוספטל ,הרחבת דרך ,שינוי/כפיפות
לתכניות לד ,1000/לד ,610/שינוי לתכנית מח.120/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד ,רח' יוספטל -
גוש  ,4026חלקות  ;318 ,69 ,68 ,26גוש  ,4027חלקה .3
מטרת התכנית :הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת–
תוקף ,למעט דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית.
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך כמתואר בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.10.2012ובילקוט הפרסומים  ,6515התשע"ב ,עמ' .1605
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד ,שד' דוד המלך  ,2ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

3606

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' הכרמים (ציפור) ,רח' תשרי  ,2קואורדינטות :ציר :X
 ,200.045ציר  ;646.700 :Yגוש  ,5633ח"ח .4
מטרת התכנית :הרחבת דירת גג על ידי הוספת חדר על
גג צמוד.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת זכויות בנייה  21.5מ"ר
שטח עיקרי; ב) הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בעבור תוספת
הבנייה לפי תכנית זו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ,רח' תלתן  ,1מודיעין ,מדור מידע
תכנוני ,עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,טל'  ,08-9726052וכל
מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל :בימים א' ,ד' ,בשעות  ,12.00-8.30וביום ב'
 ,17.00-13.30או בהתאם למפורסם באתר העירייה.
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על
פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מד/מק ,"17/1/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד.2/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' הכרמים ,קואורדינטות :ציר  ,200.858 :Xציר :Y
 ;647.286גוש  ,5632ח"ח  ;12 ,2מגרש .124
מטרת התכנית :שינוי קו הבניין במפלס הפיתוח והחניה
במגרש מ 124וחלוקתו ל– 4מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת מגרש  ;124ב) קביעת
קווי בניין לתאי השטח; ג) שינוי קו בניין  0בעבור קו בניין
אחורי וצדי לפי הנדרש בעבור קומות המרתף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.2012ובילקוט הפרסומים  ,6492התשע"ג ,עמ' .762
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ,רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל' ,03-9726052
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
(עיריית מודיעין ,מדור מידע תכנוני ,שעות קבלת קהל :בימים

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

א' ,ד' ,בשעות  ,12.00-8.30וביום ב' ,בשעות  ,17.00-13.30או
בהתאם למפורסם באתר העירייה).
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"65/650/שינוי לתכניות
נת ,3/ת.93/7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' עין
התכלת ,רח' נווה שלום  - 12גוש  ,8322חלקה 132
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :אישור בנייה קיים על החלקה,
על ידי :א) הקטנת קווי בניין; ב) שינוי לבינוי; ג) קביעת
הוראות בנייה ,זכויות בנייה וקווי בניין לבריכת שחייה
מקורה קיימת; ד) קביעת הוראות וזכויות בנייה על
ידי ניוד  110מ"ר שטח עיקרי לשטחי שירות; ה) קביעת
הוראות לגידור החלקה מסביב לבריכה ומסביב לשאר
שטח החלקה ,מסביב לבריכה :גדר בגובה  7.32מ' ומסביב
לשאר החלקה  1.8מ'.
(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"32/760/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת ,3/348/נת/3/348/א ,נת/3/348/א  -הסבת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,אזור התעשייה
קרית אליעזר ,רח' הנגר  ,10רח' הרכב  - 9גוש  ,8236חלקות
 83-80בשלמותן ,ח"ח .119
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת בעל
הקרקע; ב) שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים א' ,ד' ,ה',
משעה  8.30עד  ,11.30וביום ב' ,משעה  12.00עד  ,16.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קריית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
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 מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' נת/
מק ,"42/547/שינוי לתכנית נת.547/

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' אבן
גבירול  ,12שכ' בן ציון  -גוש  ,8241חלקה  41בשלמותה ,ח"ח
.87
עיקרי הוראות התכנית :אישור מצב קיים ,על ידי :א) שינוי
לבינוי; ב) קביעת קווי בניין; ג) הגדלת תכסית; ד) תוספת שטחי
בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3847
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קריית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"43/1211/שינוי לתכנית
 ,7/1211כפיפות לתכניות  ,2000במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
המגיד  ,1רח' הצנחנים  - 6גוש  ,6406חלקה  110בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת  5יח"ד תוך תוספת קומה אחת.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  5יח"ד ,מ– 6יח"ד ל–11
יח"ד; ב) תוספת קומה אחת ,מ– 4קומות על עמודים  +חדר
על הגג ל– 5קומות על עמודים  +קומה חלקית; ג) שינוי קו
בניין לכיוון מערב (לצד)  4מ' לקומה ה  +חלקית; ד) תוספת
 8.5%לשטח העיקרי בהקלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.7.2012ובילקוט הפרסומים  ,6469התשע"ב ,עמ' .6267
(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"67/1255/כפיפות לתכניות
.2000 ,17/1255
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' הרב
נסים יצחק  ,1רח' הרב פינצ'י  - 2גוש  ,4043חלקות 72 ,71
בשלמותן ,ח"ח .66
מטרת התכנית :ניוד זכויות בנייה מחלקה  72לחלקה 71
בלא הגדלת הצפיפות בכל חלקה ובלא שינוי הבינוי
המאושר.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בנייה מחלקה
 72לחלקה  ,71הכוללות  150מ"ר שטח עיקרי ו– 60מ'
לשטחי שירות ,בלי לשנות את הבינוי המאושר ואת כמות
היחידות המאושרות לכל חלקה/מגרש בתכנית התקפה
פת.17/1255/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.8.2012ובילקוט הפרסומים  ,6473התשע"ב ,עמ' .6446
(" )3תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"95/1261/שינוי לתכניות
 ,1211במ ,14/2000/כפיפות לתכנית .2000
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' בעל
שם טוב  - 8גוש  ,6384חלקה  39בשלמותה.
מטרת התכנית :תכנית לתוספת יח"ד במגרש ,תוספת
קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים
העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–8
ל– 12יח"ד בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים
לבנייה; ב) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית 3.6 :מ' לכיוון
צפון מערב במקום  4מ' ל– 5קומות 2.7 ,מ' לכיוון דרום מזרח
במקום  4מ' ל– 5קומות 5 ,מ' לכיוון צפון מערב במקום  6מ'
ל– 5קומות; ג) קומה  5חלקית במקום קומת חדר על הגג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.8.2012ובילקוט הפרסומים  ,6473התשע"ב ,עמ' .6446
(" )4תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"26/2002/שינוי לתכנית פת/
מק ,5/2002/כפיפות לתכניות /2002 ,2000א ,במ.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,הרחובות
יעקב קרול ,חיים ביילי ,מרדכי שמואלביץ  -גוש ,6362
חלקה  180בשלמותה ,ח"ח .204
מטרת התכנית :חלוקת חלקה  180הקבועה למגורים א
ל– 12מגרשי מגורים באותו ייעוד.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר העמדה ותכסית; ב) חלוקה של מגרש ל– 12מגרשים,
בלא שינוי בשטח הכולל של ייעוד קרקע; ג) שינוי
בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו
בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6361התשע"ב ,עמ' .1983
ניתן לראות את התכניות במחלקת מידע בעיריית פתח
תקוה בקביעת תור מראש ,בטל'  ,03-9053111התכניות נמצאות
גם במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אורי אוהד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רצ/
מק ,"111/15/1/שינוי לתכניות רצ/15/1/ב ,1/רצ/1/1/יג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
משה בקר  - 15גוש  ,3939חלקות  522 ,521בשלמותן.

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577פקס'  .03-9547905העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"3/59/1/שינוי וכפיפות לתכנית
רצ.1/59/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
מערב  -גוש  ,3629חלקות  33-31 ,29-16בשלמותן ,ח"ח
 ;34 ,15 ,14 ,8גוש  ,3927חלקות 423 ,420 ,416 ,378 ,184
בשלמותן ,ח"ח  ;426 ,391גוש  ,6095ח"ח  ;65גוש ,5025
חלקות  199 ,197בשלמותן ,ח"ח .292
עיקרי הוראות התכנית :תכנית איחוד וחלוקה בלא
הסכמת הבעלים ,למגרשים הכלולים בתכנית רצ,1/59/1/
ושינוי בחלוקת מס' יחידות הדיור במגרשים באזור מגורים
ג.3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1232
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"67/7/1/שינוי לתכנית רצ.67/7/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
הבעל שם טוב  - 7גוש  ,3925חלקה  153בשלמותה ,חלק
מהגוש.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבניין; ב) תוספת
 6%הקלה בעבור תכנון )1 :תוספת הקלה במסגרת הקלה
בזכויות הבנייה;  )2הריסת מחסן קיים ובניית מחסן חדש
לפי הוראות רצ/מק 25/1/1/על כל תיקוניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.9.2012ובילקוט הפרסומים  ,6492התשע"ג ,עמ' .763
(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/5/67/1/שינוי לתכנית
רצ ,5/67/1/כפיפות לתכניות רצ/מק/1/1/ח ,1/תמא,34/
תמא ,32/רצ/מק ,1/67/1/רצ ,67/1/רצ1/1/ח ,רצ/1/1/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,אזור
תעסוקה מעיין שורק ,רח' המדע  -גוש  ,5419חלקה 7
בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
כל הבעלים לצורך החלפת שטחים; ב) שינוי תכסית קרקע
בלא שינוי בסך השטח המותר לבנייה; ג) שינוי בקווי בניין
לפי המסומן בתשריט; ד) הריסת מבנים קיימים לפי המסומן
בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית :שינויים בתכנית מאושרת
רצ 5/67/1/בהתאם למפורט :א) המרת חלקי מיתקנים
לוגיסטיים לשטחי משרדים; ב) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה
הקבועים בתכנית; ג) שינוי גובה בינוי מרבי; ד) הגדרת
הוראות בדבר שלביות הביצוע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.10.2012ובילקוט הפרסומים  ,6500התשע"ג ,עמ' .1031
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ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

(" )4תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"35/114/שינוי לתכניות
רצ ,3/114/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח' צבי
פרנק  - 9 ,7גוש  ,3939חלקות  68 ,67בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
בניין בן  8קומות על קומת עמודים 14 ,יח"ד ,תוך איחוד
חלקות ,תוספת  6יח"ד ותוספת  11%שטח עיקרי ,על ידי:
א) איחוד חלקות בהסכמת הבעלים לחלקות ;68 ,67
ב) תוספת קומות ,מ– 4ל– 8קומות על עמודים בלא שינוי
בזכויות הבנייה; ג) תוספת  6יח"ד מ– 8יח"ד ל– 14יח"ד;
ד) תוספת  5%בעבור  2קומות נוספות 6% ,בעבור תכנון;
ה) שינוי קו בניין אחורי מ– 5מ' ל– 4.05מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.8.2012ובילקוט הפרסומים  ,6473התשע"ב ,עמ' .6448
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רח/
מק ,"3/11/400/שינוי לתכניות רח ,11/400/רח/2000/י ,כפיפות
לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/
מק/2000/ג ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' התקוה - 3
גוש  ,3705חלקה  351בשלמותה.
מטרת התכנית :על המגרש ייבנה בניין בן  5קומות על גבי
קומת עמודים ,סך הכל  13יח"ד בלא תוספת שטחים עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת קומה ,כך שיהיו  5קומות
על גבי קומת עמודים במקום  4קומות על גבי עמודים; ב) תוספת
 8יח"ד ,כך שיהיו  13יח"ד במקום  5יח"ד בלא תוספת שטח
עיקרי; ג) שינוי בקווי בניין צדיים ,כך שיהיו  3.60מ' במקום  4מ',
ושינוי בקו בניין אחורי כך שיהיה  5מ' במקום  6מ'; ד) קו בניין
קדמי ואחורי למרפסות יהיה  3מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"36/1050/שינוי לתכניות
רח ,1050/רח/מק ,1950/כפיפות לתכניות רח/2000/ב,1/
רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' בורוכוב,
רח' פוגל בן ציון; גבולות התכנית :רח' פוגל פינת רח'
בורוכוב  -גוש  ,3656חלקה  220בשלמותה; שטח התכנית:
 1,014מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד מ– 2יח"ד ל–4
יח"ד לחלקה; ב) הגדלת השטח העיקרי ב– ,6%כך שהשטח
העיקרי המותר יהיה  56%במקום  50%המותרים; ג) אין כל
שינוי בשאר הזכויות והוראות הבנייה.
(" )2תכנית מיתאר מס' רח ,"414-0122143/שינוי לתכניות
רח/550/ב ,רח/550/ב ,11/רח/550/ב ,12/רח/550/ד,10/20/
רח ,8/450/רח/מק/550/ב ,1/11/כפיפות לתכניות
רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/
מק/2000/ג ,3/רח/מק/2000/יב ,רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מרטון,
רח' מנוחה ונחלה  ,15רח' תר"ן  - 14גוש  ,3703חלקות ,944
 1404 ,1401 ,1397בשלמותן ,ח"ח  ;1405 ,1400גוש ,3704
חלקה  84בשלמותה; שטח התכנית 4,760 :מ"ר.
מטרות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים;
ב) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה בתכנית אחת; ג) הרחבת
דרך בתוואי קיים; ד) תוספת יח"ד; ה) שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
בעלים בין חלקות  3704/84רחוב מנוחה ונחלה3703/944 ,
רח' תר"ן ,1405 ,1404 ,1402 ,1401 ,1400 ,1398 ,3703/1397
רח' אהרוני ומרטון; ב) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה
בתכנית אחת; ג) הרחבת דרך בתוואי קיים ברח' תר"ן;
ד) תוספת יח"ד 15 ,יח"ד במקום .14
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי רחובות

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר באישור
שר הפנים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק/41/1250/ג IQ - "2/רחובות ,שינוי
לתכנית רח/41/1250/ג ,כפיפות לתכניות רח/2000/ג ,2/רח/
מק/2000/ג ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
הרצל ,יחזקאל כהן ,משה מזרחי  -גוש  ,3697חלקות
 145 ,144 ,118 ,117 ;115-111בשלמותן ,ח"ח  ;4גבולות
התכנית :מתחם שפע און  ;IQ -שטח התכנית 7,760 :מ"ר.
מטרות התכנית :א) שינוי בהוראות נספח הבינוי התקף;
ב) שינוי בקווי בניין כמפורט בתשריט ובנספח הבינוי
המנחה; ג) תוספת קומות בבנייה המרקמית כמפורט
בהוראות התכנית; ד) תוספת יחידות דיור; ה) שינוי
בחלוקת שטחי הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת קומה אחת בבנייה
המרקמית הפונה לרח' משה מזרחי ,תוספת  3קומות
בבנייה מרקמית הפונה לרח' יחזקאל כהן; ב) הגבהת
המגדלים בלא תוספת קומות כמפורט בנספח הבינוי
המנחה; ג) תוספת של  25יח"ד בבנייה המרקמית ,כך
שיהיו  275יח"ד במקום  250יח"ד; ד) קביעת קווי בניין
כמפורט בתשריט ובנספח הבינוי; ה) קביעת קווי בניין
למרפסות; ו) שינוי הוראות בדבר שטחי דירות גדולות
לפי תב"ע בתוקף ,משטח עיקרי של  120מ"ר ל– 90מ"ר;
ז) העברת שטחי שירות מתחת לקרקע אל מעל הקרקע
בהיקף של  6,500מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.9.2012ובילקוט הפרסומים  ,6483התשע"ג ,עמ' .295
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק/2110/ד" ,שינוי בינוי מתחם
הורוביץ ,שינוי לתכנית רח ,2110/כפיפות לתכניות
רח/2000/ב ,1/רח/תמא ,2/4/רח/תמא/34/ב.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש ,3645
חלקות  8-2בשלמותן ,ח"ח  ;9גוש  ,3650חלקות ,6 ,5 ,3 ,2
 16-9בשלמותן ,ח"ח  ;8 ,7גוש  ,3651חלקות ,18-10 ,7 ,6 ,1
 42 ,37 ,36 ,34-31 ,28-23בשלמותן ,ח"ח ,44 ,39 ,35 ,30 ,8
 ;48 ,47גוש  ,3654חלקה  17בשלמותה ,ח"ח ,10-8 ,5 ,4 ,1
 ;30 ,18 ,16 ,14גוש  ,3646ח"ח  ;17 ,16 ,3-1גוש  ,3649ח"ח
 ;9-5גוש  ,3653ח"ח .179
מטרות התכנית :א) שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי;
ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת בלי
לשנות את סך כל אחוזי הבנייה; ג) שינוי קו בניין קדמי
לקולונדה בקומת קרקע מסחרית.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בינוי בתחום
התכנית רח.2110/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4683
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/
מק ,"37/1050/רח' מצדה  ,10שינוי לתכנית רח ,1050/כפיפות
לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק ,1950/רח/מק/2000/ב ,2/רח/
מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מצדה 10
 גוש  ,3656חלקה  204בשלמותה; שטח התכנית 952 :מ"ר.מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בחלקה מ–2
יח"ד ל– 4יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  2יח"ד בתחום החלקה,
כך שיהיה ניתן לבנות  4יח"ד במקום  2יח"ד המותרות; ב) הגדלת
השטח העיקרי המותר ב– 6%כך שיהיה ניתן לבנות  56%במקום
 50%המותרים; ג) שינוי קו בניין צדי מ– 4מ' ל– 3מ'; ד) קביעת
זכויות והוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.8.2012ובילקוט הפרסומים  ,6469התשע"ב ,עמ' .6268
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' רע/מק ,"819/בהתאם
לתכניות /292/1 ,272/1א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' מבצע
קדש  - 7גוש  ,7654חלקה .118
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בניין למרפסות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל'  .09-7610516העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

מרחב תכנון מקומי רעננה

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' רע/
מק ,"811/בהתאם לתכנית  ,2002שינוי לתכנית מק/2002/כט.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' חש/מק ,"21/17/13/שינוי לתכנית מקומית חש/במ.17/13/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה  -גוש ,7656
ח"ח .32 ,31

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רשפון  -גוש
 ,8921ח"ח  ;7שטח התכנית 500 :מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין
המגרשים הכלולים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.9.2012ובילקוט הפרסומים  ,6483התשע"ג ,עמ' .295
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל' ,09-7610516
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' חש/מק ,"23/17/13/שינוי לתכנית מקומית חש/במ.17/13/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רשפון  -גוש
 ,8921חלקה  ;8שטח התכנית 500 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) לקבוע הנחיות להקמת בריכת
שחייה פרטית בתחום התכנית ,בלא תוספת זכויות בנייה;
ב) לקבוע קווי בניין לבריכת השחייה הפרטית ומיתקניה;
ג) להבטיח תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת
בריכת השחייה הפרטית; ד) לקבוע הוראות תפעול לבריכת
השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד
בתנאי התברואה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'  ,09-9596505וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) לקבוע הנחיות להקמת בריכת
שחייה פרטית בתחום התכנית בלא תוספת זכויות בנייה;
ב) לקבוע קווי בניין לבריכת השחייה הפרטית ומיתקניה; ג)
להבטיח תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת
בריכת השחייה הפרטית; ד) לקבוע הוראות תפעול לבריכת
השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד
בתנאי התברואה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6483התשע"ג ,עמ' .297
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
שם התכנית :הוספת שימוש למסחר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ק/מק ,"15/7/שינוי לתכניות ק ,1/7/ק ,4/7/כפיפות לתכנית
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה  ,197.150 Xקואורדינטה  ;668.850 Yגוש ,9081
חלקה .79
מטרת התכנית :הוספת שימוש למסחר.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת  8.59%מסך זכויות
הבנייה של ייעוד מגורים לייעוד מסחר בקומת קרקע; ב) שינוי
הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.5.2012ובילקוט הפרסומים  ,6439התשע"ב ,עמ' .5003
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'
 ,03-9370241ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם

3611

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בר/מק ,"7/1/109/כפיפות ושינוי
לתכניות בר ,1/109/בר.309/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גן
רווה ,אירוס ,שכונת הבולגרים  -גוש  ,3740חלקה 232
בשלמותה; מגרש  175בשלמותו מתכנית בר.1/109/
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין לבריכת שחייה פרטית בלבד.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין דרומי ומזרחי
לבריכה בלבד מ– 2מ' ל– 0.50מ'; ב) הקטנת קווי בניין מערבי
לבריכה בלבד מ– 2מ' ל– 1מ'; ג) הקטנת המרחק המינימלי
בין בית מגורים ובריכה מ– 2מ' ל– 1מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.10.2012ובילקוט הפרסומים  ,6500התשע"ג ,עמ' .1033
(" )2תכנית מפורטת מס' בר/מק ,"3/309/שינוי וכפיפות לתכנית
בר.309/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית ברנר,
מועצה אזורית נחל שורק ,מועצה אזורית גדרות ,מועצה
אזורית גן רווה ,מועצה אזורית חבל יבנה.
מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין לבריכות שחייה; ב) שינוי
מרחק מזערי משפת בריכה למבנה קרוב; ג) שינויים אלה
בסמכות הוועדה המקומית.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין לבריכות
שחייה מ– 2מ' ל– 1מ' לכל גבולות החלקה ,לרבות קו בניין
קדמי; ב) הקטנת המרחק המזערי משפת בריכה למבנה
קרוב מ– 2מ' ל– 1מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.11.2012ובילקוט הפרסומים  ,6516התשע"ג ,עמ' .1638
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בש/מק ,"68/6995/שינוי לתכנית ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש
 ,22919חלקה  5בשלמותה; מגרש  27בשלמותו.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי צפוני לפי התשריט
לקו אפס.
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עיקרי הוראות התכנית :שינוי סעיפים המגבילים בנייה
בקו בניין צדי צפוני מ– 3מ' לקו אפס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה ,ת"ד  ,1בית שאן,
טל'  ,04-6489436ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ז'קי לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"5/267/שינוי לתכנית ג/במ,267/
כפיפות לתכניות ג ,287/ג ,14/287/ג.11764/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15761
חלקי ,חלקה  111בשלמותה ,ח"ח .208
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש; ב) הקטנת
גודל מגרש מינימלי; ג) הקטנת קווי בנייה; ד) הגדלת מס'
יח"ד; ה) שינוי חלוקת אחוזי הבנייה בין המגרשים בלי
לחרוג מסך אחוזי הבנייה המותרים.
(" )2תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"55/287/שינוי לתכניות
ג ,287/ג ,2855/טה/מק/ג.14/287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15026
חלקי ,חלקות  79 ,76בשלמותן ,ח"ח  ;78גוש  15030חלקי,
חלקה  16בשלמותה; גוש  15049חלקי ,חלקה  25בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) ניוד זכויות בנייה ממגרש מס'
 16למגרש מס' ( 76ניוד של  906מ"ר שטח עיקרי ו– 132מ"ר
שטחי שירות); ב) קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.
(" )3תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"56/287/שינוי לתכניות
ג ,287/ג.14/287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15006
חלקי ,חלקה  11בשלמותה ,ח"ח .59 ,58
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית,
טל' .04-6506555

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טה/מק ,"9/107/שינוי לתכניות ג/במ ,107/טה/מק.6/107/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -חלקי גוש
 ,15063חלקות ,152 ,157/4 ,157/3 ,157/2 ,157/1 ,149/2 ,149/1
 153בשלמותן ,ח"ח .284 ,283 ,282 ,169 ,146
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי גודל
מגרש מינימלי; ג) שינוי בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .761
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 ,04-6739526ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,17511
טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טה/מק ,"16/6847/שינוי לתכניות ג ,6847/ג.287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -חלקי גוש
 ,15005חלקה .18
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי הבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1237
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה,
טל'  ,04-6739526ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה לתכנון
ולבנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
נצ/מק ,"1186/שינוי לתכנית ג.9000/

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16543
חלקה .95
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין ,תכסית קרקע
וגובה מבנה מרבי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' נע/מק/ג ,"6076/1/שינוי לתכנית ג.6076/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית  -גוש
 ,17746חלקה .103
מטרת התכנית :שינוי מס' יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.8.2012ובילקוט הפרסומים  ,6473התשע"ב.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,רח' גלבוע  ,16נצרת עילית,
טל'  ,04-6478829וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון גפסו
יושב ראש ועדת המשנה לתכנון
ולבנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' אג/מק ,"053/2101/שינוי
לתכנית מיתאר ג.2101/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יסוד המעלה  -גוש
 ,13993חלקה .5
עיקרי הוראות התכנית ומטרתה :איחוד וחלוקה בהסכמה
ושינוי גודל מגרש מינימלי.
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(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' אג/מק ,"140/5626/שינוי
לתכנית מיתאר ג.5626/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה  -גוש
 ,13938חלקות  ;210 ,33 ,32מגרש .3
עיקרי הוראות התכנית ומטרותיה :א) שינוי קווי בניין;
ב) תוספת .6%
(" )3תכנית מפורטת מקומית מס' אג/מק ,"050/8260/שינוי
לתכנית מיתאר ג.8260/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטולה  -גוש ,13211
חלקה .87
עיקרי הוראות התכנית ומטרתה :שינוי קווי בניין והסדרתם
בהתאם למצב הקיים בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון,
חצור הגלילית ,טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אג/מק ,"108/5626/שינוי לתכנית ג.5626/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה ,הרחבה ב
 גוש  ,13944ח"ח .11 ,9-6 ,1עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמה;
ב) שינוי קו בניין; ג) תוספת  6%המותרים לפי תכנית ג;5626/
ד) הגדלת תכסית מותרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5956התשס"ט ,עמ' .4079
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון לבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור
הגלילית ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
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מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"64/09/שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17571ח"ח  ;29מגרשים  29/8 ,29/7 ,29/6 ,29/5בשלמותם;
שטח התכנית 2,084 :מ"ר.
מטרות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ב) שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית; ג) הגדלת תכסית
קרקע.
(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"15/12/שינוי לתכנית ג.7403/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל מכסור  -גוש
 ,17647ח"ח  ;1שטח התכנית 1,156 :מ"ר.
מטרות התכנית :הקטנת קווי בניין והרחבת דרך משולבת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גא/מק ,"90/10/חלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי במנדא,
שינוי לתכניות ג ,7735/גא/מק.85/02/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17572חלקה  11בשלמותה; שטח התכנית 2,849 :מ"ר.
מטרות התכנית :חלוקה בלא הסכמה והקטנת גודל מגרש
מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5871
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גא/מק ,"23/10/הקטנת קווי בניין במכסור ,שינוי לתכנית
ג.10544/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/גל/מק ,"176/טמרה ,שינוי קווי בניין ,שינוי בתכסית ,שינוי
לתכנית ג.15608/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל מכסור  -גוש
 ,17648ח"ח  ;21מגרשים 41א41 ,ב בשלמותם; שטח התכנית:
 635מ"ר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה (העמק)  -גוש
 ,17111חלקה  20בשלמותה; שטח התכנית 653 :מ"ר.

מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6439התשע"ב ,עמ' .5007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

מטרות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי בתכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3895
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע  ,18120טל' ,04-6533252
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/
גמ."415/8584/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/גל/
מק ,"234/שינוי לתכנית ג ,14916/כפיפות לתכנית ג.16044/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מוקיבלה  -גוש
 ,20013ח"ח  ;4גוש  ,20253ח"ח .5 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של שטחים
בייעוד מבני ציבור משולב במסחר ,שצ"פ ,מרכז תחבורה ויער
בהסכמת הבעלים; ב) ניוד שטחים של ייעודי הקרקע; ג) שינוי
קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע ,18120
טל'  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קריית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' .04-65085180
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טורעאן  -גוש 16642
(מוסדר) ,חלקה  73בשלמותה ,ח"ח  ;18שטח התכנית 1,100 :מ"ר.
מטרות התכנית :מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת על ידי
שינוי קווי הבניין המאושרים בתכנית ג 8584/לפי תשריט מצב
מוצע ,ומתן הקלה לצורך התרת קונזולה מעל המדרכה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור
 ,15241טל' רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי
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מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ג/מר ,"7/2009/7973/שינוי לתכנית
ג.7973/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'דידה מכר  -גוש
 ,18529ח"ח .302
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין למבנה קיים
בהתאם למצב בשטח.
(" )2תכנית מפורטת מס' ג/מר ,"2/2010/7973/שינוי לתכנית
ג.7973/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'דידה מכר  -גוש
 ,18547ח"ח .4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין למבנה קיים
בהתאם למצב בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המרכזי ,שווקים ,שוק עירוני ,מול מכבי אש,
ת"ד  ,460עכו ,טל'  .04-9919339 ,04-9912621המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,לשכת התכנון המחוזית ,קריית הממשלה,
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"256/שינוי
לתכנית ג ,9700/ביטול לתכנית גע/מק.104/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל חי  -מכללה -
גוש  ,13446ח"ח .19 ,18 ,11
מטרות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה;
ב) הסדרת מערכת הדרכים על ידי איחוד וחלוקה מחדש;
ג) הנחיות לעיצוב אדריכלי; ד) שינוי קווי בניין; ה) קביעת
הוראות בנייה ,שלבים והנחיות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ד"נ גליל עליון ,12100
טל'  .04-6816373העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת
עילית ,טל' .04-6508503
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"235/שינוי לתכנית ג.13646/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יראון  -גוש ,14283
ח"ח .27
מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.1.2012ובילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ' .3319
(" )2תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"239/שינוי לתכניות ג,13536/
גע/מק.197/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דפנה  -גוש ,13247
ח"ח  ;22 ,20 ,11 ,10 ,9 ,7גוש  ,13248ח"ח  ;6 ,4גוש ,13359
ח"ח .2
מטרות התכנית :א) איחוד חלקות וחלוקה מחדש בהסכמה
של מגרשים 331 ,325 ,322 ,321 ,261 ,241 ,224 ,223 ,222 ,202
המופיעים בתכנית ג ;13536/ב) שינוי קווי בניין הקבועים
בתכנית ג.13536/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4342
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ד"נ גליל עליון  ,12100טל'
 ,04-6816373ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508503וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אלכס שפול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/
מק ,"7/5907/שינוי לתכניות ג ,10988/ג ,5907/גת/מק,2/5907/
כפיפות לתכנית ג.13618/

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדמות דבורה  -גוש
 ,15120ח"ח  ;25 ,23גוש  ,15121ח"ח .1
מטרת התכנית :חילופי שטחים בנחלה.
עיקרי הוראות התכנית :חילופי שטחים בין מגורים ביישוב
כפרי לבין קרקע חקלאית (איחוד וחלוקה).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"04/254/שינוי לתכנית גב"ת
.254
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר  -גוש ,17584
ח"ח .56
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז."21/2293/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית לחם הגלילית -
גוש  ,11377חלקה  26בשלמותה ,ח"ח .73
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"04/3377/שינוי לתכנית
ג.3377/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תמרת  -גוש ,17704
חלקה  9בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין כתוצאה
מאישור תצ"ר ,כמסומן בתשריט.
(" )4תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/14289/שינוי לתכנית
ג.14289/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם המושבה -
גוש  ,11090חלקה  50בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת חלקה ושינויים בקווי
בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/5548/שינוי לתכניות
ג ,4413/מק/יז.01/5548/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר העמק  -גוש
 ,11428ח"ח  ;4גוש  ,11438ח"ח .11 ,5
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת רפת משמר העמק באמצעות
החלפת שטחים של חקלאי ומבני משק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6439התשע"ב ,עמ' .5010
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/15286/שינוי לתכנית
ג.15286/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלון הגליל  -גוש
 ,17846חלקה  215בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרש המיועד למגורים א'
בלא שינוי בזכויות הבנייה המותרות ,ושינויים בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.9.2012ובילקוט הפרסומים  ,6492התשע"ג ,עמ' .773
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' /8מע/מק,"95/8588/
שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17398חלקה  19בשלמותה.
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עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה למגרשים בחלקה בלא
הסכמת הבעלים; ב) הסדרה והרחבה נקודתית של דרכים
מאושרות; ג) הרחבת שטח למבני ציבור; ד) התוויית זיקת
הנאה למעבר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
ה"מ 102/13
בעניין :הצהרת מותו של ד"ר דויד דויטש,
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ח' באדר התשע"ג
( 18בפברואר  ,)2013הגישה מירי אדר מכפר אדומים,
בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותו
של ד"ר דויד דויטש נספה השואה לפי סעיף  30לחוק.
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד

			

מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /8מע/מק ,"90/8588/שינוי לתכניות /8ג,2901/
/8ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17386ח"ח .18
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי
באחוזי בנייה בקומה בלא חריגה מסך הכל המותר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6457התשע"ב ,עמ' .5719
(" )2תכנית מס' /3מע/מק ,"39/8803/שינוי לתכניות ג,13557/
ג ,14726/ג ,8803/גנ/3 ,18070/מע/מק.11/8803/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט  -גוש ,17485
ח"ח .41 ,38
עיקרי הוראות התכנית :שינוי חובת חיפוי בחומר קשיח
של כל חזיתות המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4345
(" )3תכנית מס' /4מע/מק ,"60/9607/שינוי לתכנית ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16875
ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.9.2012ובילקוט הפרסומים  ,6483התשע"ג ,עמ' .302
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל' 04-
 ,6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית רבין ,נצרת ;עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 28801-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אל ויס בע"מ ,ח"פ .51-397464-2
והמבקשת :יבגניה פונומריוב ,ת"ז  ,323484949ע"י ב"כ
עו"ד דותן ברדה ,מרח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,טל' ,03-5751234
פקס' .03-6120057
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,9.5.2013בשעה .10.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .2.5.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דותן ברדה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 57924-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רילסטייג' בע"מ ,ח"פ .51-319333-4
והמבקשים :חברת מסנני א.ל .בע"מ ,ח"פ  ,51-046392-0ו–4
אח' ,ע"י ב"כ עו"ד עקיבא לקסר ,מרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב
 ,62098טל'  ,03-6963263פקס' .03-6963933

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,3.4.2013בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.4.2013בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.3.2013

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.15.4.2013

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

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

עקיבא לקסר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

יוסי סלמה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 42850-12-12

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 53825-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גמלא  -י.ל.פ יזום להשקעות ופיתוח
בע"מ.
והמבקשת :מיכל זילברפניג ,ת"ז  ,049815749ע"י ב"כ עו"ד
אביב רונן ו/או דורון ליברט ,משד' פלי"ם  ,16חיפה  ,33095סניף
תל אביב :רח' י.ד .ברקוביץ  ,4בית הפרקליט ,טל'  ,04-8600853פקס'
.04-8600854
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,24.4.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .17.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מסה סחר ושיווק בע"מ ,ח"פ ,51-341986-1
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שילוני ו/או
אח' ,מרח' סוקולוב  ,40רמת השרון  ,47235טל'  ,03-7600400פקס'
.03-7600401
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.4.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .23.3.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אביב רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 62484-01-13

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47748-02-13

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק עמותת אלרחמה (רחמים) לחינוך וקידם
הספורט ,מס' העמותה .58-050781-2

והמבקש :עוזי ציטיית ,ע"י ב"כ עו"ד יוסי סלמה ,מרח' בן
גוריון  ,1בני ברק .51201

והמבקשים :עו"ד שי אליאס ועו"ד ברק טל-אור  -מטעם
ארגון שחקני הכדורגל בישראל ואח' ,מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב
.67443

ובעניין פירוק חברת סופר פיצוחים חממה בע"מ,

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.5.2013בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.11.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.4.2013בשעה .13.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,9.30ביום
.24.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
		

שי אליאס ,עו"ד

			

ברק טל-אור ,עו"ד

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 9.00
ביום .3.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
י' בלומנפלד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 16778-11-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יובל אורון פרוייקטים בע"מ ,ח"פ
,51-367649-4
והמבקשים :דן גליק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד גוהר ראובן-חזן,
מרח' טלר  ,15רחובות  ,76444טל'  ,08-9460259פקס' .08-9315572
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.4.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גוהר ראובן-חזן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

פר"ק 13667-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.א.ל .מערכות בטיחות בע"מ ,ח"פ
.51-433100-8
והמבקשים :סרגיי מורוזוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סבטלנה
קצפ טפליצקי ,מרח' פינסקר  ,12פתח תקוה ,טל' ,077-3424100
פקס' .077-3424104
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.4.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.3.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סבטלנה קצפ טפליצקי ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 46351-11-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פינוקט שיווק בגדי ילדים  2002בע"מ,
והמבקשים .1 :מעיין בסנוסוף ,ת"ז  .2 .301723169מרים
קלאורה ,ת"ז  .3 .034939751מרסל צרפתי ,ת"ז .4 .012379079
מרים גרין ,ת"ז  .5 .068882182רותי איסקיריק ,ת"ז .6 .052753019
רינה אמסלם ,ת"ז  .7 .055690721דרורה שפירא ,ת"ז .006616387
 .8סבטלנה פרטמן ,ת"ז  .9 .311630271לירז הלל ,ת"ז ,031822562
ע"י ב"כ עו"ד י' בלומנפלד ו/או ש' בלומנפלד ו/או ר' אוזן ו/או
ח' רוימי ,מרח' אלנבי 25א ,חיפה  ,33092טל'  ,04-8534239/40פקס'
.04-8534150
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14120-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שיווק ברסלר בע"מ ,ח"פ ,51-097074-2
והמבקש :עו"ד ערן קאופמן ,המפרק הזמני ,ממשרד עורכי דין
קאופמן ושות' ,או ב"כ ענבר פטר-קאופמן ו/או איתן קאופמן ו/
או סטאס שוורצמן ,משד' שאול המלך  ,39תל אביב  ,64928טל'
 ,03-6098040פקס' .03-6098050

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.9.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .27.8.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.4.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 9.00
ביום .3.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ערן קאופמן ,עו"ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 24892-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.א .שפיר ניהול ושיווק בע"מ ,ח"פ
,51-121700-2
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול ,ממשרד יעקב אמסטר ושות' ,עורכי דין ,מרח' יפו ,216
ירושלים .94383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.4.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 9.00
ביום .3.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 53709-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סי.אוף .מון אירועים בע"מ ,ח"פ
.51-376933-1
והמבקשת :אלה דלאל ,ת"ז  ,302562327ע"י ב"כ עו"ד שי
שוראקי ,מרח' עוזיאל  ,81רמת גן  ,52344טל'  ,03-6097020פקס'
.03-6097021
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.6.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .18.6.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי שוראקי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 24965-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקווהטל גרופ בע"מ ,ח"פ ,51-391024-0
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול ,ממשרד יעקב אמסטר ושות' ,עורכי דין ,מרח' יפו ,216
ירושלים .94383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

פר"ק 54532-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת היל"ה החברה הישראלית להפצה
בע"מ ,ח"פ  ,51-474079-4מרח' המלאכה  ,14ראש העין.
והמבקשים :עו"ד איתן ארז ,מדרך מנחם בגין  ,23תל אביב,
טל'  ,03-5669002פקס'  03-5669001ועו"ד גיא גיסין ,מרח' הברזל
 ,38כניסה  ,Bתל אביב ,טל'  ,03-7467777פקס' ,03-7467700
בתפקידם כמנהלים מיוחדים לחברה.
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.4.2013בשעה .10.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.5.6.2013

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .9.4.2013

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרון סויסה ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא גיסין ,עו"ד
איתן ארז ,עו"ד
מנהלים מיוחדים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 54652-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז

ובעניין פירוק חברת י.א.ח .יטב פיתוח והשקעות בע"מ,
פר"ק 58402-01-13

והמבקשת :יורו בטון בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד עידן אדלר רייס,
ממגדל עזריאלי ,בניין עגול ,קומה  ,35תל אביב .67021

ובעניין פירוק חברת טי.סי.אם מובייל בע"מ ,ח"פ .51-359153-7
והמבקשים :ישי כהן ,אורן מלכה ,ליאוניד סטרצקי ,רומן
קזרנובסקי ,אליהו טורצקי ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר שפרן ,מרח'
פינסקר  ,2תל אביב .63322

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.6.2013בשעה .13.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.4.2013בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .2.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר שפרן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 54556-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ל.ס .לאון בע"מ,
והמבקש :מיכאל יוספוב ,ע"י ב"כ עו"ד שרון סויסה ,מרח'
הנרייטה סולד 8ב ,באר שבע .848433
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.6.2013בשעה .13.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עידן אדלר רייס ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אס .אפ .בי .משקאות בע"מ
(ח"פ )51-455654-7
(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  ,21.4.2013בשעה  ,11.30ברח' העבודה ,2
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרית גור ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

קי.סי .קלמנט בע"מ

אוזן צורי בע"מ

(ח"פ )51-261591-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-459427-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' ז'בוטינסקי  ,151רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2013בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
הדס  ,16סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כחלון קלמנט ,מפרק

צוריאל אוזן ,מפרק

פאר רמת רחל בע"מ

קמילינט אחזקות ( )1998בע"מ

(ח"פ )51-225337-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-265423-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה  ,11.00ברח' אבן גבירול
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2013בשעה  ,10.00במשרד רואי חשבון
גסר-רשפי ושות' ,רח' בר אילן  ,9רעננה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

זיו עירוני ,עו"ד ,מפרק

רמי קליש ,מפרק

יורודרייב בטוחות (סדרה  )1בע"מ
(ח"פ )51-386972-7
(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  ,7.5.2013בשעה  ,10.00ברח' החרש  ,18תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון פינקלשטיין ,עו"ד ,מפרק

ג'י אם איי ייעוץ מוכוון לקוח בע"מ
(ח"פ )51-393214-5
(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  ,16.5.2013בשעה  ,17.00ברח' מבצע קדש
 ,47תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר פיינר ,עו"ד ,מפרק

א.א.א .אבטחה ומיגון יהודה את יוני ( )1990בע"מ
(ח"פ )51-145855-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.5.2013בשעה  ,9.00ברח' קרן היסוד ,27
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע דוד ,עו"ד ,מפרק

גבע ובניו מוצרי מזון בע"מ
(ח"פ )51-295479-3
(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  ,21.5.2013בשעה  ,16.00ברח' ירושלים ,39
קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון גבע ,מפרק
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אפיקי סיוון בע"מ

עבודות ש.פ.י 1997 .בע"מ

(ח"פ )51-374369-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-252727-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.5.2013בשעה  ,10.00במפעלים אזורים,
בית שאן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.5.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
אבן גבירול  ,124תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם פלג ,מפרק

שי פינס ,מפרק

ג'ונס אבקות וסירופים לקפה בע"מ

ליגד מידע טכני בע"מ

(ח"פ )51-435926-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-082585-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.5.2013בשעה  ,19.00ברח' מאור עיניים
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2013בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,משרד
שנהב ,קונפורטי ,שביט ושות' ,רח' אחד העם  ,9קומה רביעית,
מבואה מערבית ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאילה דיק ,עו"ד ,מפרקת

ירון שביט ,עו"ד ,מפרק

קריספי חברה לניהול מסעדות ופיצריות בע"מ
(ח"פ )51-362212-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.6.2013בשעה  ,19.00ברח' מאור עיניים
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נאילה דיק ,עו"ד ,מפרקת

טל הנכדה הראשונה בע"מ
(ח"פ )51-281950-9
(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  ,24.4.2013בשעה  ,11.00ברח' מנחם בגין ,154
בית קרדן ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי רחמים ,עו"ד ,מפרק

ג'י.בי.דבליו בע"מ
(ח"פ )51-412622-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.6.2013בשעה  ,12.00ברח' אבא הלל סילבר
 ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הראל גולסט ,מפרק

טווינסיס בע"מ
(ח"פ )51-338241-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.4.2013בשעה  ,11.00במשרד המפרק,
רח' קרן היסוד  ,38ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק
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מגי הלפרין  -עורכת דין

(ח"פ )51-255613-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-432012-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.4.2013בשעה  ,10.00ברח' גלגלי הפלדה
 ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה  ,10.00ברח' מנחם בגין
 ,132מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה  ,33תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

רינת מחלב שצופק ,עו"ד ,מפרקת

ליאת גאליה מור ,מפרקת

אליעזר טקל בע"מ
(ח"פ )51-143425-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

גי.פי.אנ .אחזקות והשקעות ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-306558-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל אביב ,קומה  ,30רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.5.2013בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון גסר-
רשפי ושות' ,רח' בר אילן  ,9רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס כהן ,עו"ד ,מפרק

נחמיה פרס ,מפרק

תדר דינגו שליחויות ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-241515-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

רודצ'אט בע"מ
(ח"פ )51-463448-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה  ,10.00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,1רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה  ,11.00ברח' המשכית ,6
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל קופלמן ,מפרק

עינת קצנל ,עו"ד ,מפרקת

אולמי רון הרצליה בע"מ

קורקס אמירים דירות להשכרה בע"מ

(ח"פ )51-047620-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-109752-9
(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  ,1.5.2013בשעה  ,10.00ברח' מנחם בגין ,132
מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה  ,33תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה  ,10.00אצל משרד מיכאל
שיין ושות' ,עורכי דין ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

חיים פיצ'ון ,מפרק

עמית שגב ,עו"ד ,מפרק
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ק.מ.פ )12/33( .בע"מ

ש.צ .המאירי יועצים בע"מ

(ח"פ )51-180722-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-274030-9
(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  ,5.5.2013בשעה  ,10.00אצל משרד מיכאל
שיין ושות' ,עורכי דין ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.5.2013בשעה  ,9.00ברח' חוני המעגל ,61
אלעד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי המאירי ,מפרק

עמית שגב ,עו"ד ,מפרק

שימי רייך חברה לבניה בע"מ

קונטפס בע"מ
(ח"פ )51-447461-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2013בשעה  ,9.00ברח' שלום אש  ,21תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-419195-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.5.2013בשעה  ,9.00ברח' מבצע שלמה ,27
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון רייך ,מפרק

עודד יצחקי ,עו"ד ,מפרק

מ.א .מוצרי ליטוש בע"מ
(ח"פ )51-261258-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.5.2013בשעה  ,9.00ברח' ענבר  ,1ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ש.ר.נ .שוקי שווק ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-338739-9
(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  ,9.5.2013בשעה  ,9.00ברח' לוע הארי ,33
אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושוע רוזנפלד ,מפרק

אריה מנשה ,מפרק

שחראי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-447220-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דסן לבנין והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-157312-3
(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  ,9.5.2013בשעה  ,9.00ברח' ההדס  ,6נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.5.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין
זאב ליאונד ושות' ,רח' יהודה הלוי  ,23תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אביגדור שחראי ,מפרק

דב סלומון ,מפרק
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דורמיר בע"מ

ביזמי 2בע"מ

(ח"פ )51-170797-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-433370-7
(בפירוק מרצון ע"י נושים)
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  ,23.5.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין זאב
ליאונד ושות' ,רח' יהודה הלוי  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2013בשעה  ,16.30במשרדי חברת אקפרט ,רח'
החילזון  ,6קומה  ,4רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב סלומון ,מפרק

יאיר מרגולין ,מפרק

מטרו פארק איי .טי )2008( .בע"מ
(ח"פ )51-412944-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,ברח'  ,15אזור
התעשייה ,קצרין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק נאור ,מפרק

אל אופ  -שיווק בינלאומי ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-189289-5
(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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' המדע
 ,5רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי מור-זהבי ,עו"ד ,מפרק

דאפר ישראל בע"מ
(ח"פ )51-389976-5
(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  ,12.6.2013בשעה  ,12.00אצל גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1בניין עגול ,תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת מיזל ,עו"ד ,מפרקת

לייף סאווינג בע"מ
(ח"פ )51-395733-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרד ב"כ
החברה ,רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
			
			

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

קשתית בע"מ

מור אופיר הובלות בע"מ

(ח"פ )51-165004-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-200096-9
(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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' המדע
 ,5רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.4.2013בשעה  ,10.00במשרד ב"כ החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי מור-זהבי ,עו"ד ,מפרק
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שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה
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מנופי סולטן בע"מ

צבי חוברס נכסים בע"מ

(ח"פ )51-407183-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-292355-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה  ,8.00ברח' הגת  ,2פארק
התעשייה ,עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.5.2013בשעה  ,10.00ברח' מרכז עזריאלי
 ,5המגדל המרובע ,קומה  ,29תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אריק קטורזה ,רו"ח ,מפרק

נדב קוליץ ,עו"ד ,מפרק

חנן לוי הובלות בע"מ
(ח"פ )51-225056-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל פוקס-חנינה,
מרח' רמז  ,25גדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל פוקס-חנינה ,עו"ד ,מפרקת

חנן לוי הובלות בע"מ
(ח"פ )51-225056-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.5.2013בשעה  ,10.00ברח' רמז  ,25גדרה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכל פוקס-חנינה ,עו"ד ,מפרקת

ג.ג.ח השקעות בע"מ
(ח"פ )51-275989-5
(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  ,7.5.2013בשעה  ,10.00ברח' מרכז עזריאלי
 ,5המגדל המרובע ,קומה  ,29תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נדב קוליץ ,עו"ד ,מפרק

אי.אס.ולקור בע"מ
(ח"פ )51-432739-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.5.2013בשעה  ,13.00ברח' אגוז  ,2נווה
אילן ,יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אבידר ,עו"ד ,מפרק

עננומה בע"מ

מפעלי דפוס בן צבי בע"מ

(ח"פ )51-292353-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-069260-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2013בשעה  ,10.00ברח' מרכז עזריאלי  ,5המגדל
המרובע ,קומה  ,29תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.5.2013בשעה  ,9.00בשד' ממילא ,20
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב קוליץ ,עו"ד ,מפרק

עמי פולמן ,מפרק

3628

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

אמרישכול סחר בע"מ
(ח"פ )51-273091-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרב בן דוד ,ת"ז ,28996619
מרח' הכפיר  ,207ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרב בן דוד ,מפרקת

אמרישכול סחר בע"מ
(ח"פ )51-273091-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,13.00ברח' הכפיר ,207
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרב בן דוד ,מפרקת

ג'ינס בר (ירושלים) בע"מ
(ח"פ )51-396375-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מזרחי ,ת"ז ,028536944
מרח' יורם רונן  ,20/4ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מזרחי ,מפרק

ג'ינס בר (ירושלים) בע"מ
(ח"פ )51-396375-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,17.00ברח' יורם רונן ,20/4
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף מזרחי ,מפרק

כאמיצ'י ישראל בע"מ
(ח"פ )51-442653-5
(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
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט עמית ,ת"ז
 ,055696975מרח' דוד אבידן  ,12תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלברט עמית ,מפרק

כאמיצ'י ישראל בע"מ
(ח"פ )51-442653-5
(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  ,10.5.2013בשעה  ,15.00ברח' דוד אבידן
 ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברט עמית ,מפרק

דיזל סטור בע"מ
(ח"פ )51-390707-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מזרחי ,ת"ז ,028536944
מרח' יורם רונן  ,20/4ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מזרחי ,מפרק
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דיזל סטור בע"מ

פומי שאיבה והובלת בטון בע"מ

(ח"פ )51-390707-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-140977-3
(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  ,10.5.2013בשעה  ,16.00ברח' יורם רונן ,20/4
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל רו"ח שמעון אלימלך,
רח' הגאולים  ,30/1באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מזרחי ,מפרק

אברהם לוי

יעקב בן חמו

מפרקים

אתי אשד בע"מ
(ח"פ )51-280671-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קרן
היסוד 19ב ,ירושלים  ,94188לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה קדוש ,מפרק

סאל-מיה חברה לנאמנות ( )1998בע"מ
(ח"פ )52-004376-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
עוזיהו המלך  ,20הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אביטל ,מפרק

פיטרמן בע"מ
(ח"פ )51-287883-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
האורגים  ,21חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי מן ,מפרק

י.מ .האתגר רשת התקנות ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-267479-7
(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  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
פרופסור שיבא  ,9באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה בורגמן ,מפרק

מתכת ליז בע"מ
(ח"פ )51-192047-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יוהנה
ז'בוטינסקי  ,14/77באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון כהן ,מפרק
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הוגן חב לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-044709-7
(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  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יפו
 ,97/822מרכז כלל ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויסאם גאליה ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

ד"ר נעם ולנטין ואטס בע"מ
(ח"פ )51-335251-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יד
חרוצים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל פניני ,רו"ח ,מפרק

ש.י.ח .האחים כהן בע"מ
(ח"פ )51-080053-5
(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  ,10.5.2013בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב
אברהמס ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד אבגי ,רו"ח ,מפרק

מ.כ.ת .אוטו ליס ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-248739-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2013בשעה  ,12.00בשד' מנחם בגין ,74
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הרימון  ,13אודים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונה דאי ,מפרק

בלבינדר בע"מ
(ח"פ )51-339145-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בית
מס'  ,260מושב טל שחר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בן בלבינדר ,מפרק

ריוונדל  -ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-351559-3
(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  ,14.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
השלום  ,14יהוד-מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה גורביץ ,מפרק

אונלי סקייטבורד בע"מ
(ח"פ )51-459966-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בורוכוב
 ,48ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גזי ,מפרק

גל רוזן ,מפרקת

אלימה בע"מ
(ח"פ )51-237034-7
(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  ,13.5.2013בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כברית בע"מ
(ח"פ )51-153990-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,קיבוץ
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כברי  ,25120לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אלבוים ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,5.6.2013בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
סמילנסקי  ,4קומה  ,6נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך וינברגר ,עו"ד ,מפרק

ג.מ.י.ו 2008 .בע"מ
(ח"פ )51-410144-3
(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  ,14.5.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הבישוף חג'אר  ,2/23חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גוזיף אבו חדרה ,מפרק

דרך עפר קידוחים אופקיים בע"מ
(ח"פ )51-280503-7
(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  ,19.5.2013בשעה  ,14.30במשרדי המפרק,
רח' בלוך  ,2תל אביב  ,64161לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי שפאן ,עו"ד ,מפרק

"מנדרין"  -כץ דפנה בע"מ
(ח"פ )51-278842-3
(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  ,20.5.2013בשעה  ,12.00במשרדי בא כוח
מפרק החברה ,משרד עו"ד מור ושות' ,דרך העצמאות  ,5חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף כץ ,מפרק

אמריקן ביגל בע"מ
(ח"פ )51-270019-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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ש.ש .נוריאל בע"מ
(ח"פ )51-211879-5
(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  ,15.6.2013בשעה  ,11.00במשרד עו"ד
לנדאו & יהודיין ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

שדרות וושינגטון  20בע"מ
(ח"פ )51-437058-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום ,ת"ז
 ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל'  ,072-2345342למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

ניטבי קונטנט בע"מ
(ח"פ )51-280391-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה ברונשטיין ,מרח'
הירקון 4ג ,תל אביב ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דליה ברונשטיין ,מפרקת

רענן הסעות והובלות בע"מ
(ח"פ )51-315192-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת,
מרח' אבא הלל סילבר  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.6.2013בשעה
 ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק

יצאת גדול ת"א בע"מ
(ח"פ )51-385256-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת,
מרח' אבא הלל סילבר  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.6.2013בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

איציק אנסמבל בע"מ
(ח"פ )51-261540-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל נבון ,מרח'
טרומפלדור  ,2ראשון לציון ,טל'  ,077-4979001למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.6.2013בשעה
 ,9.30במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל נבון ,עו"ד ,מפרקת

אורינאה ישראל ייבוא בע"מ
(ח"פ )51-457978-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר פילייבה ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל אביב ,טל'  ,03-6057888למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.7.2013בשעה
 ,11.00במשרד דותן ,פילייבה ,דניאלי ושות' רואי חשבון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר פילייבה ,רו"ח ,מפרק

מרכז וטרינרי בן שמן בע"מ
(ח"פ )51-401099-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לוי ,מרח'
המרכבה  ,31חולון ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,9.00במשרדי החברה ,בן שמן  ,108בן שמן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר לוי ,עו"ד ,מפרק

נגרות  320תכנון ויצור מוצרי עץ ורהיטים בע"מ
(ח"פ )51-244328-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין
 ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2013
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

פ .פזל בע"מ
(ח"פ )51-290866-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מנחם ,מרח'
די רוסי  ,11תל אביב  ,66833טל'  ,054-6565863למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.8.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק מנחם ,עו"ד ,מפרק
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ח.נ דוברת ציוד והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-283311-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדן יקותיאל ,מרח'
מוהליבר  ,16פתח תקוה ,טל'  ,072-2150500למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.5.2013
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדן יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

רון רוה ,חברת עורכי דין
(ח"פ )51-473911-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון רוה ,מרח' ויצמן ,51
תל אביב ,טל'  ,03-6958426למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2013
בשעה  ,9.30במשרד עורכי דין רון רוה ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רון רוה ,מפרק

דנבי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-182925-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גליה טסלר ,מרח'
הנטקה  ,38חיפה ,טל'  ,04-8667166למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,26.6.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גליה טסלר ,עו"ד ,מפרקת

מ.ש .בוטוין ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-139585-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה בוטוין ,מרח'
היצירה  ,17רחובות ,טל'  ,050-3000777למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,26.6.2013בשעה
 ,12.00אצל בוטוין בע"מ ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שושנה בוטוין ,מפרקת

סליבא  -הכדור האדום בע"מ
(ח"פ )51-389086-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פריד סליבא ,משפרעם,
טל'  ,04-9867606למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.6.2013
בשעה  ,10.00אצל רו"ח סבאח עדנאן ,רח' עבאסי  ,10שפרעם,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
פריד סליבא ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

א.ב .של-דג בע"מ
(ח"פ )51-429538-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך וינברגר ,מרח'
סמילנסקי  ,4קומה  ,6נתניה ,טל'  ,09-8622157למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2013בשעה
 ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך וינברגר ,מפרק

עולם השחמט בע"מ
(ח"פ )51-369361-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל גרניט ,אצל עו"ד
יעקב אברהמס ,רח' יפו  ,97/822מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2013בשעה
 ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל גרניט ,מפרק

מרכזי ידמ"ש  2009בע"מ
(ח"פ )51-435494-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל שולדנפרי ,מרח'
קיסוס  ,33מכבים-רעות ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל שולדנפרי ,מפרק

טיגר אלון השקעות בע"מ
(ח"פ )51-316494-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון טיגר ,ממושב ,8
מבוא מודיעין ,טל'  ,054-6883987למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.7.2013בשעה
 ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון טיגר ,מפרק

י.ב.א השקעות ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-439173-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוגב בר–אילן ,מבית ,212
כורזים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוגב בר–אילן ,מפרק
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ליאון איחלזון חברה לפיתוח בע"מ
(ח"פ )51-298861-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאוניד אחילזון ,מרח'
הגליל  ,442/19מעלות-תרשיחא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאוניד אחילזון ,מפרק

א.ד.מ.ר .אלי ניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-372325-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

י.ד .כריכים בע"מ
(ח"פ )51-440761-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

אמנון חדד ושות'  -רואי חשבון בע"מ
(ח"פ )51-341695-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון חדד ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון חדד ,מפרק

תמיר קוך אחזקות ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-299679-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר קוך ,מרח' חברה
חדשה  ,6תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיר קוך ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

צפורן הזהב בע"מ
(ח"פ )51-039948-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פסח שטיינר ,מרח'
טשרניחובסקי  ,43תל אביב ,טל'  ,03-6928657למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.7.2013בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פסח שטיינר ,מפרק

ספיבק ייעוץ  -סחר פרמצבטי בין לאומי
וייעוץ שיווקי
(ח"פ )51-480999-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר מינטוס ,מרח'
היצירה  ,3רמת גן ,טל'  ,03-6243366למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.7.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר מינטוס ,עו"ד ,מפרק

ב .רוה מהנדסים ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-178525-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברונו רוה ,מרח' האפיק,
ת"ד  ,254בארותיים ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2013
בשעה  ,10.00בבית משפחת רוה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברונו רוה ,מפרק

משה זגורי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-326486-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה זגורי ,מרח' זלמן
ארן  ,59באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה זגורי ,מפרק

א .אדר שליטה בע"מ
(ח"פ )51-351737-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתי שני ,מרח' האלה
 ,23כפר נטר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדה של עו"ד ציונה גולן ,רח' הרצל  ,25נתניה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אסתי שני ,מפרקת
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שלומית סוסיד ,עו"ד
(ח"פ )51-445217-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית סוסיד ,ת"ז
 ,053923033מרח' הנביאים  ,31בית ארלדן ,קומה  ,4ירושלים ,95103
טל'  ,02-9660286למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.7.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית סוסיד ,עו"ד ,מפרקת

אורי מסר ,עו"ד
(ח"פ )51-445216-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית סוסיד ,ת"ז
 ,053923033מרח' הנביאים  ,31בית ארלדן ,קומה  ,4ירושלים ,95103
טל'  ,02-9660286למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.7.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית סוסיד ,עו"ד ,מפרקת

מלבוריני בע"מ
(ח"פ )51-150401-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל יעקב ברבי ,מרח'
הרב שאולי  ,27אשדוד ,טל'  ,08-9322559למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.7.2013
בשעה  ,18.00במשרדי בא כוח המפרק ,עו"ד שרון כהן ,רח' שדרות
דואני  ,46יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל יעקב ברבי ,מפרק

קליין אינטרספורט בע"מ
(ח"פ )51-237886-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

המלך דוד (חי מסעדות) בע"מ
(ח"פ )51-337911-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון דיסקין ,מרח'
קרן היסוד  ,36ת"ד  ,7668ירושלים  ,91076למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.7.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אברמוביץ,
ממרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,17תל אביב  ,67021טל'
 ,03-5628288למפרק החברה.

טרמינל  1הפקות בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-370456-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.7.2013
בשעה  ,9.30במשרד עו"ד רוזנברג ,אברמוביץ ,קרן ,פולק ,אפלמן,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

איליל רשת למסחר בע"מ
(ח"פ )51-464589-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אלון דיסקין ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גייר ,משד'
רוטשילד  ,45-41תל אביב ,טל'  ,03-7955555למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2013בשעה
 ,16.00במשרד עו"ד זיסמן ,אהרוני ,גייר ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי כהן ,מרח' לסקוב
 ,3/11חיפה  ,34950טל'  ,052-2532085למפרק החברה.

אייקונטקט מערכות חינוך בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-398831-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.7.2013
בשעה  ,16.00במשרד עו"ד צדיקה את סילמן ,רח' שד' פל-ים ,2
חלונות הסיטי ,בניין אורן ,קומה  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי כהן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

יוסף גייר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר וייסבן ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל אביב  ,67443טל'  ,073-7020123למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.8.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר וייסבן ,עו"ד ,מפרק

א.נ .ברק השקעות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-376095-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק אלי ,מרח' רמז ,26
קדימה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.8.2013
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברק אלי ,מפרק

נאמו טיוי לווינים בע"מ
(ח"פ )51-467071-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירית חביה ,ת"ז
 ,24831562מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מירית חביה ,עו"ד ,מפרקת

צמיגי צימו נהריה בע"מ
(ח"פ )51-272007-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מעוז אופיר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מעוז אופיר ,עו"ד ,מפרק

פרפקט מילניום שירותי כוח אדם בע"מ
(ח"פ )51-283351-8
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל גבע ,ת"ז ,58693516
מרח' אבנר  ,25תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל גבע ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

אתגל  -אמדיל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-274251-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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מנפורס טל-יעד בע"מ
(ח"פ )51-049207-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2013התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל גבע ,ת"ז ,58693516
מרח' אבנר  ,25תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל גבע ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתן שטיינברג ,ת"ז
 ,028556165מרח' מנחם בגין  ,11בית תדהר-רוגובין ,רמת גן,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתן שטיינברג ,עו"ד ,מפרק

רזין ובניו בע"מ

סופר בונוס בע"מ

(ח"פ )51-042498-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן הלר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן  ,52520טל'  ,03-5282090פקס' ,03-6849560
למפרק החברה.

(ח"פ )51-346669-8
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ידידיה ארליך ,אצל עו"ד
ע .אהרון-פלדמן ,רח' אבא הלל 14א ,רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ערן הלר ,עו"ד ,מפרק

ידידיה ארליך ,מפרק

הכשרת הישוב בישראל  -תשתיות בע"מ

אר .סי .אס .רביבים זרעים מאושרים בע"מ

(ח"פ )51-443534-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה שפניר ,ת"ז
 ,057392417מרח' שנקר  ,2תל אביב  ,68010למפרקת החברה.

(ח"פ )51-200913-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

דליה שפניר ,מפרקת

ולנטינה אופנגנדן ,מפרקת

חלקה  326בגוש  6624בע"מ

רבל  -רביב שסתומים למערכות דלק בכלי רכב בע"מ

(ח"פ )51-026477-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה החלטה

(ח"פ )51-269580-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ולנטינה אופנגנדן ,מפרקת

רבזיק בע"מ
(ח"פ )51-194503-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ולנטינה אופנגנדן ,מפרקת

סופר דיוור בע"מ
(ח"פ )51-359431-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריה יונגר ,מרח'
חומה ומגדל  ,2תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריה יונגר ,מפרק

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

רב–טק מוצרים פלסטיים מדויקים בע"מ
(ח"פ )51-208022-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ולנטינה אופנגנדן ,מפרקת

רביב-ארן ,יצור ופיתוח .בע"מ
(ח"פ )51-135829-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.
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ארמד תעופה בע"מ
(ח"פ )51-053794-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי לינד ,ממ .פירון
ושות' ,עורכי דין ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירי לינד ,עו"ד ,מפרק

מוסך סבנה כהן בע"מ
(ח"פ )51-407443-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
אוסקר שינדלר  ,10/5בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס כהן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

ז.מ.ו.ט.י נדל"ן ואחזקות ישראל בע"מ
(ח"פ )51-297665-5
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי זייד ,ת"ז ,53340204
מרח' שבדיה  ,59חיפה ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חדוה שחף ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,באצמעות עו"ד אורן סלעי ,דרך בר יהודה  ,52נשר.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חדוה שחף ,מפרקת

מרדכי זייד ,מפרק

פאפיה סופט בע"מ
עמודי קול שלמה חב' לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-228348-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי קול ,ת"ז
 ,032083172מרח' רבי טרפון  ,6ירושלים ,למפרקת החברה.
טלי קול ,עו"ד ,מפרקת

מראל יבוא ושווק בע"מ
(ח"פ )51-362859-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק כהן ,ת"ז
 ,057523474מרח' סחרוב  ,26ראשון לציון ,טל' ,03-9535858
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.4.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק כהן ,עו"ד ,מפרק

אלי שחף  -אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-306873-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

(ח"פ )51-353562-5
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דויד ברג ,מרח'
וינגייט  ,138הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דויד ברג ,עו"ד ,מפרק

לב הצבי בע"מ
(ח"פ )51-129159-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי בר–און ,ת"ז ,59224345
מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עוזי בר–און ,עו"ד ,מפרק

אלור קרגו בע"מ
(ח"פ )51-224042-5
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.2.2013התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר לשבסקי ,אצל
עו"ד אבי אליוב ,רח' הברזל 2א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלכסנדר לשבסקי ,מפרק

טייק טו סוכנויות ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-350871-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריה יונגר ,מרח'
חומה ומגדל  ,2תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריה יונגר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעל לב ארי ,מפרקת

ו.ט.ס .מרכז סחר עולמי בע"מ
(ח"פ )51-178098-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה לנדנר ,ת"ז
 ,050596204מרח' גרניט  ,8פתח תקוה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נועה לנדנר ,עו"ד ,מפרקת

ברוש אקספרס השקעות בע"מ
ספרמניטי בע"מ
(ח"פ )51-194908-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן משה ,מ"ר ,41277
מרח' גרנות ,ד"נ חפר  ,38100למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן משה ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-253156-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני רז ,ת"ז ,057698060
מרח' אורן  ,10רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רוני רז ,מפרק

מיחא תעשיות ביצים בע"מ
ת.י עידן תקשורת תדמיתית בע"מ
(ח"פ )51-242125-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל לב ארי ,מרח' החורש
 ,24כפר שמריהו ,למפרקת החברה.

3644

(ח"פ )51-244892-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל שם טוב ,מרח'
המלחים  ,4ראשון לציון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

יגאל שם טוב ,מפרק

רויטל אדיר ,מפרקת

פרי-אוקס בע"מ

מחשבישי בע"מ

(ח"פ )51-424693-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך בהט ,מרח' סשא
אלכסנדר ארגוב  ,18דירה  ,129תל אביב  ,69620למפרק החברה.

(ח"פ )51-095956-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל אדיר ,ת"ז
 ,057502544מרח' הארד  ,5תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

ברוך בהט ,מפרק

רויטל אדיר ,מפרקת

יעטא אל.פי.טי .השקעות בע"מ

רדט כיול ובדיקה בע"מ

(ח"פ )51-421494-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סולו ,ממרכז
עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,17תל אביב  ,67021למפרק
החברה.

(ח"פ )51-321554-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל אדיר ,ת"ז
 ,057502544מרח' הארד  ,5תל א ביב ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רויטל אדיר ,מפרקת

ארז סולו ,עו"ד ,מפרק

אר סי אס מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-308334-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל אדיר ,ת"ז
 ,057502544מרח' הארד  ,5תל אביב ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,

י.י .נאור יזמים בע"מ
(ח"פ )51-273427-8
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם איזמן ,מרח'
סמילנסקי  ,4נתניה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

אברהם איזמן ,עו"ד ,מפרק

יוליה מסטצ'קינה ,מפרק

ת.מ.י.ל .אחזקות בע"מ

לין  -ל.נ .רהיטים בע"מ
(ח"פ )51-335881-2
(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
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עלי ג'בארה ,ת"ז
 ,027553387ת"ד  ,5804טייבה  ,40400למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עלי ג'בארה ,מפרק

(ח"פ )51-309191-8
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן הוכברג ,ת"ז ,54223094
מרח' השחפים  ,56רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתן הוכברג ,מפרק

שיא הפריחה הצבעונית בע"מ
הרטל מחקר ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-164325-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב הרטל ,ת"ז ,8360422
מרח' אוגרית  ,6תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-364797-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירלי לשם ליאור ,ת"ז
 ,023063944מרח' הבנים  ,29כפר סירקין ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירלי לשם ליאור ,מפרקת

דב הרטל ,מפרק

ג'י .איי .פלוס זכויות ומותגים בע"מ
מרכז וינגייט ללימוד השפה האנגלית בע"מ
(ח"פ )51-373817-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוליה מסטצ'קינה ,ת"ז
 ,303335293מרח' בן אבי  ,7ירושלים ,למפרק החברה.
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(ח"פ )51-356751-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל עמית ,מרח' המעורר
 ,17גבעתיים ,למפרק החברה.
גיל עמית ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6565ח' בניסן התשע"ג19.3.2013 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

