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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

בזה את מירב גולדנר לרשמת הוצאה לפועל מיום א' בשבט
התשע"ד ( 2בינואר .)2014
כ"ז בטבת התשע"ד ( 30בדצמבר )2013
(חמ -3-1121ה)1

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ולפי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה ,בהחלטה מס' (1076חכ)12/
מיום ט"ו בטבת התשע"ד ( 18בדצמבר  ,)2013לתקן את סעיף
 1להחלטתה מס' (4125חכ )253/מיום י"ז בטבת התשע"ב (12
בינואר  ,)2012בעניין מתן פטור חד–פעמי מחובת מכרז לתפקידי
ליבה ביחידות מערכות המידע המועברות לשירות המדינה,2
כך שמינוי למשרה מרשימת המשרות בתפקידי ליבה ביחידות
מערכות המידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך יהיה מותר
באופן חד–פעמי ובתנאים הקבועים בהחלטה בלי שהוכרז עליה
לפי סעיף  19לחוק ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות באותו
תפקיד או בתפקיד דומה בתקופה של שנתיים ומעלה נכון
למועד החלטת הממשלה מס' (1076חכ )12/האמורה.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-מיניתי מיום ט"ז באלול
התשע"ג ( 22באוגוסט  ,)2013את עורכת הדין תמר קלהורה
לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-274

ב' בחשוון התשע"ד ( 6באוקטובר )2013
(חמ )3-1058

1
2

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ג ,עמ' .110
י"פ התשע"ב ,עמ' .2810

הארכת מינוי חוקרות ילדים

ציפי לבני
שרת המשפטים

הודעה על מינוי חברת מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי
תאונות דרכים
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-

יאיר לפיד
שר האוצר
1

ס"ח התשל"ה ,עמ' .234

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי דין
הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים

לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-

לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה
לפי הסעיף האמור ,אני מאריכה את מינוין 2של הרשומות מטה
לחוקרות ילדים:

בהתאם לסעיף (317ג) לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו,11955-
אני מודיע כי ביום כ"ב באדר התשע"ג ( 4במרס  ,)2013בחר חבר
שופטי בית המשפט העליון את השופטת עדנה ארבל לחברת
הוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים בבתי
הדין הצבאיים ,במקומה של השופטת מרים נאור.2

אורית שרביט
שמרית מצליח
ענבל שלו

י"ג בטבת התשע"ד ( 16בדצמבר )2013
(חמ )3-1583
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

עדינה שושנה עשור
נירית גוטמן

1

וויולת ג'ורי

2

בתיה רזניק

הודעה בדבר רשימת רופאים בוועדות
רפואיות עליונות

תוקף המינוי לחמש שנים.
ב' בטבת התשע"ד ( 5בדצמבר )2013
(חמ -3-401ה)1

1
2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30
י"פ התשע"ג ,עמ' .2501

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפ0י סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
1

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116

3 074

ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
י"פ התשע"ב ,עמ' .5827

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים
(ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-מיניתי רופאים
לוועדות רפואיות עליונות לעניין התקנות האמורות ,לפי
הרשימה שלהלן:
יושבי ראש:
פרופ' אידלמן שמואל ,רישיון מס' 8790
ד"ר אלישוב עופר ,רישיון מס' 18079
ד"ר אלק דורון ,רישיון מס' 14617
פרופ' גימון צבי ,רישיון מס' 7715
1

ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;870התשס"ח ,עמ' .568

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ד"ר חורש צבי ,רישיון מס' 12718

ד"ר ווסרלאוף שמחה ברל ,רישיון מס' 13926

פרופ' סמרה יחזקאל ,רישיון מס' 3809

ד"ר וייל מאיר ,רישיון מס' 15705

פרופ' רווח משה ,רישיון מס' 7313

פרופ' וייס דב ,רישיון מס' 13368

חברים:

ד"ר וייצן רוני ,רישיון מס' 19584

ד"ר אברמוביץ משה ,רישיון מס' 17706

ד"ר וינוקור סבטלנה ,רישיון מס' 24494

ד"ר אדלמן דוד צבי ,רישיון מס' 016040

ד"ר וינראוק לואיס ,רישיון מס' 014375

פרופ' אדר רפאל ,רישיון מס' 5385

ד"ר וינשטיין גבריאל ,רישיון מס' 31757

ד"ר אולמן יהודה ,רישיון מס' 16924

ד"ר וסטרייך משה (מלוין) ,רישיון מס' 15778

פרופ' אידלמן שמואל ,רישיון מס' 8790

ד"ר ועקנין עדה ,רישיון מס' 30853

ד"ר אייזנברג דב ,רישיון מס' 16529

ד"ר ורדי יורם ,רישיון מס' 13944

ד"ר אלדד יוסף דן ,רישיון מס' 17041

ד"ר ורסנו דוד ,רישיון מס' 18027

ד"ר אלון דרור מיכאל ,רישיון מס' 7838

ד"ר זגהר אורי ,רישיון מס' 13135

ד"ר אלישוב עופר ,רישיון מס' 18079

ד"ר זיגל יורם ,רישיון מס' 15576

ד"ר אלק דורון ,רישיון מס' 14617

ד"ר זילברשטיין אריאל ,רישיון מס' 37724

ד"ר אפרמיאן דורון ,רישיון מס' 7196

ד"ר זלינגר מיכאל ,רישיון מס' 32963

ד"ר בייגל יצחק ,רישיון מס' 13289

פרופ' זערור מנשה ,רישיון מס' 14852

ד"ר בייר יצחק ,רישיון מס' 7983

ד"ר זקש אוריאל ,רישיון מס' 4048

ד"ר בן דוד אהרון ,רישיון מס' 19206

ד"ר חגי אמיר ,רישיון מס' 17666

ד"ר בן דוד דרור ,רישיון מס' 27784

ד"ר חורש צבי ,רישיון מס' 12718

ד"ר בן שושן יוסף ,רישיון מס' 014635

ד"ר חרמון יעקב ,רישיון מס' 24806

פרופ' בנטור ידידיה ,רישיון מס' 16833

ד"ר טויבנשלק מיכאל ,רישיון מס' 26307

ד"ר בר–אל ירון ,רישיון מס' 17998

ד"ר טולדנו חיים ,רישיון מס' 9963

ד"ר בר חיים שמואל ,רישיון מס' 19799

פרופ' טור אתל ,רישיון מס' 12091

ד"ר ברוך אברהם ,רישיון מס' 9499

ד"ר טישלר משה ,רישיון מס' 12743

ד"ר בריק אריה ,רישיון מס' 14451

פרופ' יואכימס צבי ,רישיון מס' 6828

ד"ר ברנד נתן ,רישיון מס' 8783

ד"ר יוסט ישראל ,רישיון מס' 6748

ד"ר ברץ ריקרדו ,רישיון מס' 12108

פרופ' יוסיפוביץ צבי ,רישיון מס' 2957

ד"ר גביש אלכס ,רישיון מס' 15540

ד"ר יניב רון ,רישיון מס' 19266

פרופ' גוזנר חנן גור ,רישיון מס' 13288

ד"ר יעקבי טים ,רישיון מס' 30790

ד"ר גולומב יעקב ,רישיון מס' 11376

ד"ר יפה דוד ,רישיון מס' 21517

ד"ר גורדין אבינועם ,רישיון מס' 10915

ד"ר ישורון דניאל ,רישיון מס' 6773

פרופ' גימון צבי ,רישיון מס' 7715

ד"ר כספי אסף ,רישיון מס' 27593

ד"ר גל עופר ,רישיון מס' 31285

ד"ר כרוב קלודט ,רישיון מס' 8403

ד"ר דיציאן רמי ,רישיון מס' 11716

ד"ר לוין נטע ,רישיון מס' 30170

ד"ר דנינו יהושוע ,רישיון מס' 15985

פרופ' לוסוס אלכסנדר ,רישיון מס' 17851

ד"ר דרורי לילך יהודית ,רישיון מס' 31836

ד"ר לוסטיג אנדריי ,רישיון מס' 7337

ד"ר דרנל אדם ,רישיון מס' 20425

ד"ר לוריה יואב ,רישיון מס' 016359

ד"ר הר זהב ידעאל ,רישיון מס' 13418

ד"ר ליברטי שמעון ,רישיון מס' 7598

ד"ר הרנוף שגיא ,רישיון מס' 30923

פרופ' לינדנר אריה ,רישיון מס' 6644

ד"ר הרפז דוד ,רישיון מס' 17441

ד"ר ללצ'וק שלמה ,רישיון מס' 12667

ד"ר הרשקו לוי אריאל ,רישיון מס' 19030

ד"ר מאושר נתנאל ,רישיון מס' 15717

ד"ר וולך נטליו ,רישיון מס' 10349

ד"ר מג'ר ג'ק ,רישיון מס' 014417

ד"ר וולף רוני ,רישיון מס' 14022

ד"ר מור יצחק ,רישיון מס' 11442

ד"ר וולר בועז ,רישיון מס' 17544

ד"ר מורנו מתתיהו ,רישיון מס' 12649

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

3075

ד"ר מיור קטרינה ,רישיון מס' 12420

ד"ר רונן סוזי ,רישיון מס' 9321

פרופ' מיכוביץ משה ,רישיון מס' 7698

ד"ר רטנר אבא ,רישיון מס' 29390

פרופ' מלמד אלדד ,רישיון מס' 7948

ד"ר ריבא דניאל ,רישיון מס' 19653

ד"ר מלמד יובל ,רישיון מס' 20927

פרופ' רכס אבינועם ,רישיון מס' 8886

ד"ר מסרי אלברט ,רישיון מס' 27315

ד"ר רמות יורם ,רישיון מס' 11311

ד"ר מרום אנדריי ,רישיון מס' 19519

ד"ר רפפורט אברהם ,רישיון מס' 016988

פרופ' מרטיק שמעון ,רישיון מס' 14242

ד"ר רפפורט יורם ,רישיון מס' 7858

ד"ר מרקוביץ דורון ,רישיון מס' 20499

ד"ר שולימזון טיבריו ,רישיון מס' 18196

ד"ר נזריאן יורם ,רישיון מס' 33212

ד"ר שלמון אהוד ,רישיון מס' 17521

פרופ' נמט פנחס ,רישיון מס' 8072

פרופ' שפיר רפאל ,רישיון מס' 8699

פרופ' סגל שמואל ,רישיון מס' 10168

ד"ר שפירא יוסף ,רישיון מס' 12521

פרופ' סודרי מיכאל ,רישיון מס' 11390

ד"ר שרצר אהוד ,רישיון מס' 14140

ד"ר סזבון ליאון ,רישיון מס' 50975

ד"ר תדמור בועז ,רישיון מס' 17841

ד"ר סטרולוביץ' יוסף ,רישיון מס' 26301

מען הוועדות הרפואיות העליונות:

פרופ' סמרה יחזקאל ,רישיון מס' 3809

מזכירות הוועדות הרפואיות ,רח' שאול המלך  ,4תל אביב.

ד"ר סרנגה ראובן ,רישיון מס' 015251

תוקף המינוי מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014עד
יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר .)2016

פרופ' פולדש יוסף ,רישיון מס' 11538
ד"ר פופסקו קלרה ,רישיון מס' 34928
פרופ' פיינסוד משה ,רישיון מס' 7461

י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ -3-183ה)1
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

ד"ר פינטו יוסף ,רישיון מס' 5098
ד"ר פישל בנו ,רישיון מס' 7512
פרופ' פלד יצחק ,רישיון מס' 10704

הודעה בדבר רשימת רופאים בוועדות רפואיות

פרופ' פלד מיכה ,רישיון מס' 2613

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו1965-

ד"ר פסיק שלמה ,רישיון מס' 11050

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות הנכים
(ועדות רפואיות) ,התשכ"ו ,11965-מיניתי רופאים לוועדות
רפואיות לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:

ד"ר פלדמן זאב  ,רישיון מס' 19486
ד"ר פראדין זינאידה ,רישיון מס' 24357
ד"ר פריאל ישראל ,רישיון מס' 13015
ד"ר פרידמן פטר ,רישיון מס' 014995
ד"ר פרידמן בירנבאום רחל ,רישיון מס' 6951
פרופ' צימרמן יוסף ,רישיון מס' 13025
ד"ר קוסוב ניקולאי ,רישיון מס' 22506
ד"ר קופלר מיכאל ,רישיון מס' 14135
ד"ר קירש צבי ,רישיון מס' 14234
ד"ר קמחין משה ,רישיון מס' 12604
פרופ' קראוס מיכאל ,רישיון מס' 8641
ד"ר קראקובר ריקרדו ,רישיון מס' 20282
ד"ר קרב אל תומר דוד ,רישיון מס' 23157
פרופ' רביי מרטין ,רישיון מס' 4798
ד"ר רובינשטיין נפתלי ,רישיון מס' 015100
ד"ר רוביצק אודיל יולנדה ,רישיון מס' 29109
פרופ' רווח משה ,רישיון מס' 7313
ד"ר רוזנברג נחום ,רישיון מס' 21156
פרופ' רוט אריה ,רישיון מס' 13287
ד"ר רונן אלי ,רישיון מס' 19319
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יושבי ראש:
ד"ר גרוס שמואל ,רישיון מס' 015615
פרופ' חשמונאי משה ,רישיון מס' 6860
ד"ר מץ ערן ,רישיון מס' 17512
פרופ' נהיר מנחם ,רישיון מס' 7934
פרופ' סירוטה פנחס ,רישיון מס' 12733
פרופ' עזרא דוד ,רישיון מס' 12481
פרופ' עטר דן ,רישיון מס' 14163
ד"ר פוליאק זאב ,רישיון מס' 20428
ד"ר קדם חגי ,רישיון מס' 015615
ד"ר שילר יצחק ,רישיון מס' 20010
חברים:
ד"ר אביגד איתמר ,רישיון מס' 8358
ד"ר אבין ללה ,רישיון מס' 30451
ד"ר אבין מורד ,רישיון מס' 29268
ד"ר אבלין יעקב ,רישיון מס' 17666
1

ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .568

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ד"ר אגוזי דנה ,רישיון מס' 30286

ד"ר דבי רון ,רישיון מס' 22148

פרופ' אהרון-פרץ יהודית ,רישיון מס' 14087

ד"ר דביר אפרים ,רישיון מס' 11671

ד"ר אהרונסון דורון ,רישיון מס' 19740

ד"ר האוזמן מיכאל ,רישיון מס' 17569

ד"ר אובלר ליברמן בלה ,רישיון מס' 9087

ד"ר הדרי עמרם ,רישיון מס' 14645

ד"ר אורון אמיר ,רישיון מס' 34060

פרופ' הוד חנוך ,רישיון מס' 12929

ד"ר אורן יחיאל ,רישיון מס' 015319

ד"ר הוד מרילנה ,רישיון מס' 32852

ד"ר אילסר מיכאל ,רישיון מס' 8610

פרופ' הופמן אהרון ,רישיון מס' 014606

ד"ר אילסר עידן ,רישיון מס' 32129

פרופ' הלוי סימה ,רישיון מס' 10482

ד"ר אלחובסקי דוד ,רישיון מס' 015715

ד"ר המרמן חיים ,רישיון מס' 11619

ד"ר אלחלל מאיר ,רישיון מס' 17286

ד"ר הנדלר עטרה ,רישיון מס' 13421

ד"ר אלישע יצחק ,רישיון מס' 10565

ד"ר וואהל יונית ,רישיון מס' 23289

ד"ר אלקלעי אהרון ,רישיון מס' 29457

ד"ר וואהל ישי ,רישיון מס' 23272

ד"ר אפרתי לילך ,רישיון מס' 34402

ד"ר וזנה אמנון אריה ,רישיון מס' 22122

ד"ר אקשטיין נחמן ,רישיון מס' 12155

ד"ר וידנפלד יעקב ,רישיון מס' 14143

ד"ר ארנון רוני ,רישיון מס' 17391

ד"ר וילדר אברהם ,רישיון מס' 13592

ד"ר באואר אריה ,רישיון מס' 31773

ד"ר וינדזברג אלכס ,רישיון מס' 4846

ד"ר בהיר יונתן ,רישיון מס' 20917

ד"ר ויץ שולה ,רישיון מס' 35069

ד"ר ביאליק גד משה ,רישיון מס' 32648

ד"ר וכפוב ורוניקה ,רישיון מס' 32348

ד"ר בלומנפלד זאב ,רישיון מס' 7874

ד"ר ורבין נחום ,רישיון מס' 10507

ד"ר בלט אילן ,רישיון מס' 18071

ד"ר זוסמנוביץ אלכסנדר ,רישיון מס' 14942

ד"ר בן יעקב אליק (אברהם) ,רישיון מס' 29855

ד"ר זיו אריה ,רישיון מס' 015469

ד"ר בנימין שלומי ,רישיון מס' 02409

ד"ר זיו נר זהבית ,רישיון מס' 13526

פרופ' בנק אילן ,רישיון מס' 12170

ד"ר זיידנבאום משה ,רישיון מס' 016852

ד"ר בסטיאנס רונלד ,רישיון מס' 11218

ד"ר זייליג גבי ,רישיון מס' 18973

ד"ר בראון אייל ,רישיון מס' 29542

ד"ר זך אבנר ,רישיון מס' 2738

ד"ר ברגר שמשון ,רישיון מס' 17404

ד"ר זקס נורית ,רישיון מס' 25838

ד"ר ברודובסקי שלמה ,רישיון מס' 14634

ד"ר חיים פרידמן תמר ,מס' רישיון 13982

ד"ר ברקוביץ ירון ,רישיון מס' 36269

פרופ' חיימוף חיים ,מס' רישיון מומחה 5384

ד"ר גוטמן יצחק ,רישיון מס' 12940

פרופ' חשמונאי משה ,רישיון מס' 6860

ד"ר גולדשטיין ליאב ,רישיון מס' 20827

ד"ר טאובה איתן ,רישיון מס' 7913

פרופ' גולץ אבישי ,רישיון מס' 11097

ד"ר טאובר חנן ,רישיון מס' 7944

ד"ר גופמן אלכס ,רישיון מס' 29377

ד"ר טלמן גרגורי ,רישיון מס' 26745

ד"ר גור יואב ,רישיון מס' 17648

ד"ר יגנה שי ,רישיון מס' 60021

ד"ר גלייזר מיכאל ,רישיון מס' 24024

ד"ר יוגב רוברט ,מס' רישיון 12287

ד"ר גלר איליה ,רישיון מס' 21834

ד"ר יון אמיר ,רישיון מס' 14979

ד"ר גנסין אהוד ,רישיון מס' 33559

ד"ר יורב שמואל יצחק ,רישיון מס' 15919

ד"ר גנסין יהושע ,רישיון מס' 13381

ד"ר ימפולסקי יגאל ,רישיון מס' 15891

פרופ' גרוסווסר זאב ,רישיון מס' 8870

ד"ר כהן אבי ,רישיון מס' 9256

ד"ר גרוס שמואל ,רישיון מס' 015615

ד"ר כהן אורן ,רישיון מס' 20059

ד"ר גרופר דניאל ,רישיון מס' 14193

ד"ר כהן אלכסנדר ,רישיון מס' 7388

ד"ר גרושקה אלינור ,רישיון מס' 13407

ד"ר כהן יוגין ,רישיון מס' 21522

ד"ר גרושקה מרדכי ,רישיון מס' 13317

ד"ר כהן ראובן צבי ,רישיון מס' 25836

ד"ר גרינשפון אלכסנדר ,רישיון מס' 14021

ד"ר כץ אליהו ,רישיון מס' 015664

ד"ר גתות אלברט ,רישיון מס' 8227

ד"ר כצמן אלכסנדר ,רישיון מס' 26928

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,
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ד"ר לבנון אסף ,רישיון מס' 30277

ד"ר עטיה משה ,רישיון מס' 33612

ד"ר לוי יחזקאל ,רישיון מס' 17504

פרופ' עטר דן ,רישיון מס' 14163

פרופ' לוי יצחק ,רישיון מס' 10444

ד"ר עמיהוד ששון ,רישיון מס' 6139

פרופ' לוי ליאון ,רישיון מס' 15981

פרופ' ענתבי אליהו ,רישיון מס' 6172

ד"ר ליבל צפריר ,רישיון מס' 32614

ד"ר פוליאק זאב ,רישיון מס' 20428

פרופ' ליבנה אבי ,רישיון מס' 11337

ד"ר פוקס מנדל ,רישיון מס' 15171

ד"ר ליברמן אנטולי ,רישיון מס' 36654

ד"ר פי–אל עדון ,רישיון מס' 16788

ד"ר ליברמן מרק ,רישיון מס' 29185

ד"ר פינסטון אהרון ,רישיון מס' 21609

ד"ר ליברמן נפתלי ,רישיון מס' 14381

ד"ר פלד אלי ,רישיון מס' 29782

ד"ר ליברסון צבי ,רישיון מס' 014486

ד"ר פרבר ראובן ,רישיון מס' 12919

ד"ר ליג'י משה ,רישיון מס' 9674

ד"ר פרדיס מילו ,רישיון מס' 7751

ד"ר לייבנר אפרים דוד ,רישיון מס' 27374

ד"ר פרישר סוזנה ,רישיון מס' 015283

ד"ר לין רן ,רישיון מס' 13352

ד"ר פרנקל אברהם ,רישיון מס' 16948

ד"ר לנדא פאניה ,רישיון מס' 14029

ד"ר פרץ ברק ,רישיון מס' 16306

ד"ר לקר רונן ,רישיון מס' 20340

ד"ר פרברשטיין יעקב ,רישיון מס' 11754

ד"ר לרנר אלכסנדר ,רישיון מס' 22650

ד"ר צודוקוב בלה ,רישיון מס' 26555

ד"ר מוטין מרינה ,רישיון מס' 24259

ד"ר ציון עידו ,רישיון מס' 20419

ד"ר מלמד ישראל ,רישיון מס' 21899

ד"ר קדם חגי ,רישיון מס' 016623

ד"ר מנחם יורם ,רישיון מס' 25465

ד"ר קדרון דפנה ,רישיון מס' 016617

ד"ר מערבי יורם ,רישיון מס' 018902

ד"ר קדרון עמוס ,רישיון מס' 21773

ד"ר מץ ערן ,רישיון מס' 17512

ד"ר קוליקוב דמיטרי  ,רישיון מס' 33202

ד"ר מצר עידי ,רישיון מס' 20459

ד"ר קורצ'ק דורון ,רישיון מס' 12253

ד"ר מרגולין יעקב ,רישיון מס' 14422

ד"ר קיז'נר אירינה ,רישיון מס' 26015

ד"ר מרדכי נפתלי ,רישיון מס' 19421

ד"ר קלגנוב אלכסיי ,רישיון מס' 27669

ד"ר מרזלייק אולג ,רישיון מס' 26248

פרופ' קליין שמואל אהוד ,רישיון מס' 11766

ד"ר מרטיק אירית ,רישיון מס' 22125

פרופ' קנטור אנגל ,רישיון מס' 11470

ד"ר מרטפל יוסף ,רישיון מס' 10162

ד"ר קפלן חיים ,רישיון מס' 12418

ד"ר משיח נעון עדינה ,רישיון מס' 15361

ד"ר קפצן אלכסנדר ,רישיון מס' 29085

פרופ' נהיר מנחם ,רישיון מס' 7934

פרופ' קריבוי נורברטו ,רישיון מס' 11968

ד"ר נודלמן אלכסנדר ,רישיון מס' 24422

ד"ר קריץ נטע ,רישיון מס' 18189

ד"ר נירנברג גבריאל ,רישיון מס' 18740

ד"ר קרן יניב ,רישיון מס' 36689

ד"ר נס אייל ,רישיון מס' 17429

ד"ר קרן עופר ,רישיון מס' 16363

ד"ר נצר אבירם ,רישיון מס' 18267

ד"ר קרשין-ביכלר איריס ,רישיון מס' 21413

פרופ' נשר גדעון ,רישיון מס' 17255

ד"ר ראדי שאהין ,רישיון מס' 18173

ד"ר סגל נילי ,רישיון מס' 30275

ד"ר ראט פיטר ,רישיון מס' 6831

ד"ר סדן מירון ,רישיון מס' 22133

ד"ר רביב גיל ,רישיון מס' 19449

ד"ר סוירי גיל ,רישיון מס' 28222

ד"ר רוזנטל גדעון ,רישיון מס' 22779

ד"ר סולן חיים ,רישיון מס' 7196

ד"ר רוזנר גיא ,רישיון מס' 30438

ד"ר סטרובין דניאל ,רישיון מס' 28309

ד"ר רוט יהודה ,רישיון מס' 16276

ד"ר סטרוגו רפאל ,רישיון מס' 24131

ד"ר רחמיאל עדי ,רישיון מס' 3965

ד"ר סימון דן ,רישיון מס' 7366

ד"ר רויטמן פבלו אריאל ,רישיון מס' 36259

פרופ' סירוטה פנחס ,רישיון מס' 12733

ד"ר ריגלר אברהם ,רישיון מס' 12799

ד"ר סמט יעקב ,רישיון מס' 32693

פרופ' רייזנברג קלריס ,רישיון מס' 21244

פרופ' עזרא דוד ,רישיון מס' 12481

ד"ר רייכלין ולנטינה ,רישיון מס' 24581
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ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ד"ר רמון מיכל ,רישיון מס' 20280

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

ד"ר שבח יצחק ,רישיון מס' 13346

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ד"ר שבכר יגאל ,רישיון מס' 10309
ד"ר שטיין שלדון (שמואל)  ,רישיון מס' 89563
ד"ר שי עוזי ,רישיון מס' 20409

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי שלהלן:

ד"ר שילר יצחק ,רישיון מס' 20010

ת"י  - 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית ,מיוני
.2011

פרופ' שמעון דב  ,רישיון מס' 15306

במקומו יבוא:

ד"ר שפיר אולג ,רישיון מס' 8699

ת"י  - 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית,
מנובמבר .2013

ד"ר שפירא אלכס ,רישיון מס' 18226
ד"ר שפירו מיכאל ,רישיון מס' 22352
ד"ר שפיגלמן רוברטו ,רישיון מס' 16825

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765

ד"ר תמיר עופר ,רישיון מס' 17472

תחילה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.

מען הוועדות הרפואיות:
מזכירות הוועדות הרפואיות ,רח' שאול המלך  ,4תל אביב.
תוקף המינוי מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014עד
יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר .)2016

י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ )3-95

1

י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ -3-183ה)1
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את הלמן יערי ואת שולמית בן שלוש ,עובדי רשות
האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ,אשר מונו לקציני ביקורת
גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב,21952-
בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת
תפקידם ,כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיפים (67א) ו– 68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ט' בטבת התשע"ה
( 31בדצמבר  )2014וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-2849

1
2

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

מינוי חבר לוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (23ב) לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח ,11988-אני ממנה את רועי פישר ,לחבר ,עובד מדינה,
בוועדה לפטורים ולמיזוגים.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ח בכסלו התשע"ד ( 1בדצמבר )2013
(חמ )3-682

1

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

הסמכה
לפי חוק מעונות יום שיקומיים ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי פסקאות (()2ד)( ,ה) ו–(ו) בהגדרת
"פעוט עם מוגבלות" שבסעיף  2לחוק מעונות יום שיקומיים,
התש"ס ,12000-אני מסמיכה את מנהל המחלקה להתפתחות
הילד ושיקומו במשרד הבריאות ,לקבוע ,לגבי ילד שמלאה לו
שנה אחת עד שמלאו לו שלוש שנים ,ואם מלאו לו שלוש שנים
במהלך שנת הלימודים  -עד סיום שנת הלימודים ,שהתקיים
בו אחד מאלה:
( )1יש לו לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתו במעון
יום שיקומי;
( )2עקב מוגבלותו הניכרת ונסיבותיו המשפחתיות ,נדרשת
השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגמים משמעותיים
בהתפתחותו ,ובלבד שקבע כאמור גם מי שהוסמך לכך בידי
שר הרווחה והשירותים החברתיים;
1

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;169התשס"ח ,עמ' .875
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( )3יש לו פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה
בשתי גפיים לפחות.
תוקף ההסמכה מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר ;)2014
הסמכתו של פרופ' אשר אור נוי 2בטלה מהיום האמור.
ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר )2013
(חמ )3-3920
יעל גרמן
שרת הבריאות
 2י"פ התש"ע ,עמ' .679

מינוי ממונה
לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת
שפכים) ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות המים (מניעת זיהום
מים) (מערכת להולכת שפכים) ,התשע"ב ,12011-אני ממנה כל
אחד מהאנשים ששמותיהם מפורטים להלן ,לממונה לעניין
תקנות (5ג)(6 ,ג) ו–(ד)(8 ,א)( )3( ,)2ו–(ג)(10 ,א)( ,ג) ו–(ד) לתקנות
האמורות:
פאינה יאגנוב

חידוש הכרה במוסד רפואי

ערן יגיל

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  312לחוק העונשין ,התשל"ז1977-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  7לתקנות העונשין (הפסקת היריון),
התשל"ח ,21978-אני מחדשת את ההכרה במרפאת "עתידים
מדיקל סנטר תל אביב" ,3ברח' הברזל  ,24תל אביב ,כמוסד רפואי
לעניין ביצוע הפסקת היריון לפי סימן ב' בפרק י' לחוק ,לתקופה
של שלוש שנים.
ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר )2013
(חמ -3-167ה)1
יעל גרמן
שרת הבריאות
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 2ק"ת התשל"ח ,עמ' .1432
 3י"פ התשע"א ,עמ' .852

רונן זהבי

1

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני ממנה את כלנית צדקה לעובדת הסוציאלית בוועדת
האתיקה של המרכז הרפואי בני ציון במקומה של נעמי אדליס.3
תוקף המינוי לארבע שנים.
ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר )2013
(חמ )3-2753
רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;80התשס"ד ,עמ' .837
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .95

אמיר ארז
עמיר אשד
שירה מסיכה שלי
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
כ"ט בכסלו התשע"ד ( 2בדצמבר )2013
(חמ )3-4727
עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
1

הודעה על הרכב ועדת ערר לעניין הכרה באסירי ציון
לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,
התשנ"ב1992-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק התגמולים
לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב ,11992-ובהתייעצות
עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,מיניתי את רומן פינצ'ב,
נציג השרה לקליטת העלייה ,לחבר ועדת הערר לעניין הכרה
באדם כאסיר ציון או כהרוג מלכות.
מענה של ועדת הערר :משרד העלייה והקליטה ,קרית בן
גוריון ,בניין מס'  ,2ת"ד  ,13061ירושלים.
י"ח בכסלו התשע"ד ( 21בנובמבר )2013
(חמ )3-2394
סופה לנדבר
שרת העלייה והקליטה
1

מינוי והסמכת ממונה
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני ממנה ומסמיך,
לפי העניין ,את רם גרינוולד לממונה לעניין סעיפים (8ב)(,)2
(11א)((11 ,)4ב) 12 ,ו– 48לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ )3-4315
עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .694

3 080

ק"ת התשע"ב ,עמ' .242

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .205

הודעה על הרכב הרשות להכרה באסירי ציון
לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,
התשנ"ב1992-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק
התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב,11992-
ובהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,מיניתי את
הרשומים מטה לחברים ברשות להכרה באדם כאסיר ציון או
כהרוג מלכות:
השופט בדימוס חנן אפרתי  -יושב ראש
חנוך צמיר  -חבר.
1

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .205

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

מענה של הרשות :משרד העלייה והקליטה ,קרית בן גוריון,
בנין מס'  ,2ת"ד  ,13061ירושלים.

שם

י"ח בכסלו התשע"ד ( 21בנובמבר )2013
(חמ )3-2394
סופה לנדבר
שרת העלייה והקליטה

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,

אזור

עמיר מזור

הר הנגב והערבה

יעקב ארק

מנשה  -השרון

דניאל בן–דוד

הנגב המערבי

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31
בדצמבר  )2014וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-1385

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי היערות לעניין
פיקוח על הפקודה:

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי פקידי יערות

עמיקם ריקלין
שמעון בוסקילה

לפי פקודת היערות1926 ,

יואל דוב

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי היערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:

חיים טפרברג
שמואל מזר

שם

עידו רסיס
רונן הלמן

זאב גולדנברג

עיריית ירושלים

גד יובל

שמואל קצ'לניק

עיריית תל–אביב-יפו

אלי אלקבץ

עיריית חיפה

רענן ריבנזון
תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31
בדצמבר  )2014וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-1385

1

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי היערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
שם
מיכאל וינברגר

1

תחום השיפוט

אזור

אבירם צוק
סוהיל זיידן

כל הארץ

גיל עצמון

גליל תחתון-גלבוע

גלעד מסטאי

חוף שפלה

חנוך צורף

ההר

דני גיגי

נגב צפוני

דוד ברנד

כל הארץ

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

יוסי כפיר
ישראל דרורי

עיריית פתח תקוה

מרגרטה וולצ'ק

שמורות טבע וגנים לאומיים

נתן אלבז
אורי נווה
תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31
בדצמבר  )2014וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-1385

1

גליל מערבי כרמל
גליל עליון-גולן

רחל אסף

עיריית רמת גן
עיריית רחובות

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את רם גרינוולד
להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון
רישוי או שקיים לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור,
כדי לבדוק אם מקיימים בהם את הוראות החוק והתקנות על
פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף
 7לחוק.
1

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

3081

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

מגי אלבז ,עוזרת לראש אגף מבצעי קרקע  -מזכירת הוועדה.

בנצי מזור ,קצין מניעת דליקות  -חבר

כ"א בטבת התשע"ד ( 24בדצמבר )2013
(חמ )3-2495

י"ג בטבת התשע"ד ( 16בדצמבר )2013
(חמ )3-1518

גילי צימנד
הממונה על איכות סביבה

שמואל זכאי
מנהל נמל התעופה בן גוריון

הסמכה

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית

לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את אמנון סולטמן
להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון
רישוי או שקיים לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור,
כדי לבדוק אם מקיימים בהם את הוראות החוק והתקנות על
פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף
 7לחוק.

אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את אלי שוסטרמן ,הווטרינר
של עיריית קרית ים ,שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות
(קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,22007-למפקח
בתחום העירייה.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
כ"ז בטבת התשע"ד ( 30בדצמבר )2013
(חמ )3-2495

1

גילי צימנד
הממונה על איכות סביבה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

מינוי ועדה מייעצת
לפי כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל
התעופה בן גוריון) ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לכללי רשות שדות
התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון),
התשמ"ד( 11984-להלן  -הכללים) ,אני ממנה ועדה מייעצת
שתפקידה לדון בתלונות שהגישו מפקחים על מי שעבר על
הוראות הכללים או על הוראות כללי רשות שדות התעופה
(כניסה לשטחים מוגבלים) ,התשמ"ג ,21983-ושחבריה וממלאי
מקום חבריה הם כמפורט להלן:

ו' בטבת התשע"ד ( 9בדצמבר )2013
(חמ )3-1923

1

דוד אבן-צור
ראש עיריית קרית ים
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית הרצליה בישיבתה מיום ז' בטבת התשע"ד
( 10בדצמבר  ,)2013ועדת ערר לעניין החוק האמור בהרכב הזה:
עורכת הדין שגית אסף אביטל  -יושבת ראש
מיכאל בירן  -חבר
עורך הדין יוסף בן ארויה  -חבר.
כ' בטבת התשע"ד ( 23בדצמבר )2013
(חמ -3-265ה)1

רמי ניר ,ראש אגף מבצעי קרקע ,רשות שדות התעופה  -יושב
ראש
בצלאל לנדנברג ,קצין בטיחות בתעבורה  -חבר וממלא מקום
יושב ראש

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה
1

הודעה על מינוי מנהל ארנונה

חיים לוי ,רמ"ח תיאום  -חבר וממלא מקום יושב ראש
מאיר רחמים ,עוזר קצין בטיחות בתעבורה  -חבר
עורכת הדין קרן כהן ,סגנית ליועץ המשפטי ,רשות שדות התעופה
 חברהעורכת הדין חדוה מלמד פגדאו  -סגן בכיר ליועץ המשפטי -
ממלאת מקום חברה
רונן בנאש ,ראש היחידה למניעת עבירות ,רשות שדות התעופה
 חבראילן סלע ,אחראי מינהלה ,היחידה למניעת עבירות  -ממלא
מקום חבר
1
2

ק"ת התשמ"ד ,עמ' .925
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1097

3 082

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

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-
מינתה מועצת חצור הגלילית (להלן  -המועצה) ,בישיבתה מס'
 1/13מיום ט"ו בחשוון התשע"ד ( 18בנובמבר  ,)2013את יוסף
מצה ,גזבר המועצה ,למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
ט"ז בכסלו התשע"ד ( 19בנובמבר )2013
(חמ -3-265ה)2
שמעון סויסה
ראש המועצה חצור הגלילית
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

הודעה על מינוי מנהל ארנונה

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6555התשע"ג,
עמ'  ,3120תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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-
מינתה המועצה האזורית בוסתאן אלמרג' בישיבתה מיום א'
בטבת התשע"ד ( 4בדצמבר  )2013את בהא אגבריה ,ממלא מקום
הגזבר ,למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
מינויים קודמים  -בטלים.

.2

י' בטבת התשע"ד ( 13בדצמבר )2013
(חמ -3-265ה)2

1

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,בגוש ( 8992לשעבר גוש
 7032שומה) ,לפי הפירוט הזה:

יעקב זהר
ראש המועצה האזורית בוסתאן אלמרג'
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי 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-
מינתה המועצה האזורית מרחבים בישיבתה מיום כ"ה בחשוון
התשע"ד ( 29באוקטובר  )2013את שמעון פרץ ,גזבר המועצה,
למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.
מינויים קודמים  -בטלים.
י"ח בכסלו התשע"ד ( 21בנובמבר )2013
(חמ -3-265ה)1
שי חג'ג'
ראש המועצה האזורית מרחבים
1

2

124

בשלמות

3

283

בשלמות

5

58

בשלמות

18

496

בשלמות

19

123

בשלמות

63

783

420

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2606/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4587התשנ"ח ,עמ'  ,621מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6584התשע"ג ,עמ' ,4395
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית כפר קאסם בישיבתה מיום י"ז בכסלו התשע"ד
( 20בנובמבר  )2013את בדווי וליד למנהל ארנונה לעניין החוק
האמור.
כ"ח בכסלו התשע"ד ( 1בדצמבר )2013
(חמ -3-265ה)2
עאדל בדיר
ראש עיריית כפר קאסם
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו -

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

גוש

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

חלקה

שטח רשום
במ"ר

י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר )2013
(חמ )3-4

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה

.1

שטח להפקעה
במ"ר

הודעה לפי סעיף 19

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

1

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

7088

1
2

חלקה
בשלמות
( 89בעבר חלק
מחלקה )49

שטח רשום
במ"ר
250

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3083

חלקה
בשלמות

גוש
7088

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4210התשנ"ד,
עמ'  ,3141תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

שטח רשום
במ"ר

( 93בעבר חלק
מחלקה )50

63

( 95בעבר חלק
מחלקה )51

6

( 97בעבר חלק
מחלקה )52

603

7017

71

450

7016

40

.2

54

י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר )2013
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  907מ"ר ,המזוהה
כחלקה  614בגוש .6336
י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2606/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4587התשנ"ח ,עמ'  ,621מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6609התשע"ג,
עמ'  ,5344תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  116מ"ר (כולל
השטח שהופקע בעבר) ,המזוהה כגוש  ,7088חלק
מחלקה .68

י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,347
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,494התשט"ז ,עמ'  ,1376מצהירה בזה הוועדה המקומית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 084

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
תא1277/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4015התשנ"ב ,עמ'  ,3486מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6609התשע"ג ,עמ' ,5344
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  10מ"ר ,הידועה
כחלקה  144בגוש ( 7103לשעבר חלק מחלקה  132בגוש
.)7103

י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,124/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1586
התש"ל ,עמ'  ,857מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6668התשע"ד ,עמ'  ,474תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

התשע"ב ,עמ'  ,3988מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון-ואדי עארה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6574התשע"ג,
עמ'  ,3986תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
אום אל–פחם מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7163ח"ח  ,22חלקים
במושעא .7/48

ה' בטבת התשע"ד ( 8בדצמבר )2013
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באום אל–פחם -
גוש

שטח (מ"ר)

2

17

דרך

3

164

דרך

הודעה לפי סעיף 19

4

122

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

5

549

דרך

6

128

דרך

7

255

דרך

8

37

דרך

9

115

דרך

10

255

דרך

14

103

דרך

15

714

דרך

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ/155/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5461
התש"ם ,עמ'  ,573מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6690התשע"ד ,עמ'  ,1164תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אתא מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש
11595

20419

חלקי
חלקה

ייעוד

16

3,233

דרך

16

1,081

שטח ציבורי פתוח

17

1,963

דרך

ח"ח

17

10,590

שטח ציבורי פתוח

91

17

1,969

שטח לבנייני ציבור

11

18

3,334

דרך

18

3,527

שטח ציבורי פתוח

20

266

שטח ציבורי פתוח

21

636

דרך

22

467

דרך

23

776

דרך

23

1,588

שטח לבנייני ציבור

הודעה לפי סעיף 19

24

377

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

24

6

שטח ציבורי פתוח

24

200

שטח לבנייני ציבור

11599
הייעוד :הרחבת דרך.

ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ,379/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6416
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

25

124

שטח ציבורי פתוח

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3085

גוש

חלקי
חלקה

20419

25

1,065

20342
20418

20433

3 086

ייעוד

גוש

חלקי
חלקה

שטח לבנייני ציבור

20433

שטח (מ"ר)

ייעוד

שטח (מ"ר)

22

105

שטח לבנייני ציבור

26

24

שטח לבנייני ציבור

23

436

דרך

27

1,477

דרך

23

31

שטח לבנייני ציבור

27

1,873

שטח ציבורי פתוח

25

14

דרך

27

210

שטח לבנייני ציבור

26

159

דרך

28

1,218

דרך

27

935

דרך

28

1,345

שטח ציבורי פתוח

28

1,014

דרך

28

645

שטח לבנייני ציבור

29

2,339

דרך

29

1,538

דרך

29

2,056

שטח ציבורי פתוח

29

67

שטח ציבורי פתוח

29

975

שטח לבנייני ציבור

30

8,077

דרך

30

1,325

דרך

30

2,587

שטח ציבורי פתוח

33

589

דרך

30

2,695

שטח לבנייני ציבור

34

370

דרך

34

5,104

דרך

35

369

דרך

34

2,575

שטח ציבורי פתוח

35

965

שטח לבנייני ציבור

9

1,540

דרך

37

931

דרך

10

1,393

דרך

38

625

דרך

20

372

דרך

39

766

דרך

24

429

דרך

40

416

דרך

25

196

דרך

40

128

שטח ציבורי פתוח

4

111

שטח ציבורי פתוח

40

660

שטח לבנייני ציבור

5

281

שטח ציבורי פתוח

41

343

דרך

6

156

דרך

43

1,090

דרך

8

334

שטח למבנה ציבור

44

251

דרך

8

306

דרך

10

545

דרך

11

515

דרך

12

129

דרך

13

196

דרך

הודעה לפי סעיף 19

14

431

דרך

17

197

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

18

919

דרך

19

495

דרך

20

403

דרך

21

1,227

דרך

22

1,894

דרך

ה' בטבת התשע"ד ( 8בדצמבר )2013
(חמ )3-4
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ/
במ ,358/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4884התש"ס ,עמ'  ,3600מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי ערה ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5737התשס"ח ,עמ' ,505
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בקה אלגרבייה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3539התשמ"ח ,עמ' ,1340
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה ,המזוהה כגוש  ,8758חלק
מחלקה  ;72הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,דרך משולבת,
שביל להולכי רגל ורכב.
ל' בשבט התשע"ג ( 10בפברואר )2013
(חמ )3-4
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 99מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3939חלק מחלקה  ,68הרחבת רחוב צבי פרנק מצדו
הצפוני ,שכונת קדמת ראשון.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,10/168/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4392התשנ"ו ,עמ'  ,2353מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5402התשס"ה ,עמ'
 ,2854תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון
לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 389מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3946חלק מחלקה  ,127הרחבת רחוב יוסף לישנסקי
מצדו המערבי והרחבת רחוב ההגנה מצדו הדרומי ,אזור
התעשייה החדש.

כ"ד בכסלו התשע"ד ( 27בנובמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,3/114/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1375
התשכ"ז ,עמ'  ,1804מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,9/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2717
התשמ"א ,עמ'  ,1950מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6647התשע"ג ,עמ' ,7659
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 17מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3928חלק מחלקה  ,662הרחבת רחוב תל חי מצדו
המערבי ,מרכז העיר.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/1000/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3305התשמ"ו ,עמ'  ,1448מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3087

(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3458התשמ"ז ,עמ'  ,1839תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6616התשע"ג ,עמ'  ,5593תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

גוש  ,3658חלק מחלקה .31
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,שדרות וולקני ,המזוהה כגוש ,3700
חלק מחלקות .118 ,117 ,75 ,74

י"ב בטבת התשנ"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2732
התשמ"א ,עמ'  ,2315ותיקון טעות שהתפרסם בילקוט
הפרסומים  ,4316התשנ"ה ,עמ'  ,3809מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6400התשע"ב ,עמ'  ,3365תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח4/165/ב
(להלן  -התכנית) ,,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3057התשמ"ד ,עמ'  ,2528מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3877התשנ"א ,עמ'  ,2485תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3679חלקה  74בשלמות (לשעבר חלק מחלקה ,)2
חלקה  124בשלמות (לשעבר חלק מחלקה .)10
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו' בטבת התשע"ד ( 9בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

חטיבת קרקע ברחובות ,שדרות וולקני ,המזוהה כגוש ,3655
חלק מחלקה .142
י"ב בטבת התשנ"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח ,20/400/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3568התשמ"ח ,עמ'  ,2725מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,511/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3240
התשמ"ה ,עמ'  ,3236מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5040התשס"ב ,עמ'
 ,772ובילקוט הפרסומים  ,5093התשס"ב ,עמ'  ,3248תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,3874חלק מחלקות ,5
,69-62 ,59-54 ,50 ,46 ,45 ,43 ,42 ,40-32 ,30-22 ,19 ,18 ,9 ,8
.114-92 ,89-75 ,73-71

ט' בטבת התשע"ד ( 12בדצמבר )2013
(חמ )3-4
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6668התשע"ד ,עמ'  ,478תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית קדימה-צורן מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקדימה  -גוש  ,7815ח"ח ;392 ,387 ,137
הייעוד :הרחבת דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' הצורן  ,4אזור
התעשייה רמת פולג ,דרום נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות שהמשרד פתוח לקהל.
ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר )2013
(חמ )3-4
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,531/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2965התשע"ד ,עמ'  ,99מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6668התשע"ד ,עמ' ,477
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,3878ח"ח  ;15הייעוד:
דרך ושב"צ.

ט' בטבת התשע"ד ( 12בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ/
מק( 244/1-4/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5352התשס"ה ,עמ' ,868
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ/
בת ,306/1-1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5939התשס"ט ,עמ'  ,3292מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6518התשע"ג ,עמ' ,1706
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
אבן יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באבן יהודה ,המזוהה כגוש  ,8016ח"ח -97
 ;110הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,שטח למבני ציבור ודרכים
כמסומן בתשריט.

י"ט בטבת התשע"ד ( 22בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג269/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1882
התשל"ג ,עמ'  ,693מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7214תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5559
התשס"ו ,עמ'  ,4447מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7213תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש - 18017
חלקה  48בשלמות ,בשטח של  813מ"ר;

.2

חלקה  49בשלמות ,בשטח של  411מ"ר.
ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.1

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש - 18019

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,17856/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6131
התש"ע ,עמ'  ,4587מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7214תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18017חלקה  60בשלמות,
בשטח של  3,195מ"ר.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,14507/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5559
התשס"ו ,עמ'  ,4447מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7215תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חלקה  167בשלמות ,בשטח של  13,066מ"ר;

חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש - 18019

חלקה  171בשלמות ,בשטח של  1,971מ"ר;

חלקה  20בשלמות ,בשטח של  2,281מ"ר; הייעוד :שצ"פ;

חלקה  175בשלמות ,בשטח של  776מ"ר;

חלקה  84בשלמות ,בשטח של  1,741מ"ר; הייעוד :שב"צ;

חלקה  179בשלמות ,בשטח של  595מ"ר;

חלקה  86בשלמות ,בשטח של  232מ"ר; הייעוד :שצ"פ;

חלקה  181בשלמות ,בשטח של  7,833מ"ר.

חלקה  87בשלמות ,בשטח של  402מ"ר; הייעוד :שצ"פ;

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

חלקה  89בשלמות ,בשטח של  131מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  90בשלמות ,בשטח של  850מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  92בשלמות ,בשטח של  230מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  93בשלמות ,בשטח של  147מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  97בשלמות ,בשטח של  3,527מ"ר; הייעוד :דרך;

הודעה לפי סעיף 19

חלקה  99בשלמות ,בשטח של  4,127מ"ר; הייעוד :דרך;

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

חלקה  173בשלמות ,בשטח של  190מ"ר; הייעוד :שצ"פ;

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,14507/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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חלקה  88בשלמות ,בשטח של  1,918מ"ר; הייעוד :שצ"פ;

חלקה  174בשלמות ,בשטח של  148מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  176בשלמות ,בשטח של  266מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

חלקה  177בשלמות ,בשטח של  208מ"ר; הייעוד שצ"פ;

החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7212תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

חלקה  178בשלמות ,בשטח של  4,195מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  201בשלמות ,בשטח של  207מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  204בשלמות ,בשטח של  4,871מ"ר; הייעוד :שצ"פ;
חלקה  205בשלמות ,בשטח של  5,025מ"ר; הייעוד :דרך;

.2

חלקה  206בשלמות ,בשטח של  9,119מ"ר; הייעוד :דרך;

חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18017חלקה  42בשלמות,
בשטח של  876מ"ר.

חלקה  208בשלמות ,בשטח של  4,981מ"ר; הייעוד :דרך.
ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,14507/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5559
התשס"ו ,עמ'  ,4447מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7215תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש - 18019
חלקה  10בשלמות ,בשטח של  8,999מ"ר;
חלקה  21בשלמות ,בשטח של  9,080מ"ר.

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיאור הקרקע -

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,9637/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5018
התשס"א ,עמ'  ,4028מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,9637/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5018
התשס"א ,עמ'  ,4028מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7212תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18033חלקה  74בשלמות,
בשטח של  787מ"ר.

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,266/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4347
התשנ"ו ,עמ'  ,369מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3091

הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6647התשע"ג ,עמ'  ,7665תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18017חלקה 136
בשלמות ,בשטח של  566מ"ר.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18016חלקה 145
בשלמות ,בשטח של  778מ"ר.

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2414/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2408התשל"ח ,עמ'  ,1047מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6659התשע"ד ,עמ'  ,62תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה התעשייתית תפן ,מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,266/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4347
התשנ"ו ,עמ'  ,369מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7212תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18017חלקה 138
בשלמות ,בשטח של  895מ"ר.

ל' בכסלו התשע"ד ( 3בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,18/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4076
התשנ"ג ,עמ'  ,1266מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6637התשע"ג ,עמ'  ,7213תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3 092

הפקעת חלק מכביש מס'  9 ,3לפי תכנית מאושרת מס'
ג ,2414/אזור תעשייה תפן; גושים וחלקות  ,19215חלק
מחלקות  ;65 ,64 ,55ייעוד הקרקע :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13456/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5395התשס"ה ,עמ'  ,2576תכנית מס' ג ,11322/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4885התש"ס,
עמ'  ,3637תכנית מס' גנ ,17894/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6073התש"ע ,עמ' ,2417
תכנית מס' ג ,9061/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4494התשנ"ז ,עמ'  ,2297תכנית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

מס' ג ,12509/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5079התשס"ב ,עמ'  ,2529ותכנית מס' ג,11658/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4942
התשס"א ,עמ'  ,852מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6624התשע"ג ,עמ' ,6637
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
כפר כנא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר כנא ,המזוהה כגוש - 17385
חלקי
חלקה

שטח
במ"ר

ייעוד

9

2,892

דרכים

10

1,533

דרכים ,שצ"פ

13

1,559

דרכים

14

1,882

דרכים

15

1,378

דרכים

23

1,037

דרך

26

850

דרך

39

802

דרך

42

633

דרך

45

585

דרך

48

2,892

דרכים

51

3,144

דרכים

54

123

דרך

877

דרך ,שצ"פ

2,358

דרך

( 57לשעבר
חלקי חלקה 12
בגוש )17385
60

כ"ח בכסלו התשע"ד ( 1בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,6/109/03/9שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

הפרסומים  ,2694התשמ"א ,עמ'  ,1127מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6574התשע"ג ,עמ' ,3984
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1901חלקה ;24
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ד,13/292/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2123
התשל"ח ,עמ'  ,1938מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6495התשע"ג ,עמ'  ,823תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,5843חלקות 15 ,12
(לשעבר חלק מגוש  ;)1836הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /9במ,38/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3879
התשנ"א ,עמ'  ,2550מצהירה בזה הוועדה המקומית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3093

לתכנון ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6601התשע"ג ,עמ' ,4996
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6497התשע"ג ,עמ'  ,926תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1914חלקה 23
(לשעבר חלק מגוש  ;)1830הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1499חלקה 18
(לשעבר גוש  ,1570ח"ח  ;)42הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,6/109/03/9שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2694התשמ"א ,עמ'  ,1127מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6495התשע"ג ,עמ' ,822
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1901חלקה ;38
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיאור הקרקע -

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי סעיף 19

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /9במ,124/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4128
התשנ"ג ,עמ'  ,3573מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6495התשע"ג ,עמ'  ,822תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית קרית גת מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1832חלקות ,115
( 243 ,173לשעבר חלק מחלקות  ,)113 ,4 ,3גוש  ,3061חלקה
( 189לשעבר גוש  ,1832חלק מחלקות .)113 ,85

י"ב בטבת התשע"ד ( 15בדצמבר )2013
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ד,744/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1732
התשל"א ,עמ'  ,2049מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

__________

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6709התשע"ד ,עמ' ,1897
לעניין תכנית הר/8/600/ג (הוד השרון) ,בסעיף  ,2תיאור הקרקע,
במקום "המזוהה כגוש  "6642צריך להיות "המזוהה כגוש ."6442
(חמ )3-4

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /00111 :ו
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברמת שלמה ,השטח
התחום כהנמן ממזרח ורח' בוקסבוים ממערב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' /50111 :ו
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5891ב
ביטול
96
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :אגרות משה.
יישוב :ירושלים ,רחוב :הרב כהנמן .
יישוב :ירושלים ,רחוב :בוקסבאום מרדכי .
שכונת רמת שלמה,
השטח הסמוך לרחובות אגרות משה ,הרב כהנמן,
בוקסבוים
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 221000
קואורדינטה Y: 635220
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11196 :חלקות במלואן.18 - 19 :
גוש 11191 :חלקות במלואן.569 ,61 ,59 ,51 - 51 ,0- 6 :
גוש 11191 :חלקי חלקות.66 ,8 :
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות ברמת שלמה במתחם ו'.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  6מיוחד לאזור מגורים.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי
בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 .1קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 .0הגדלת שטחי הבנייה לפי הפירוט שלהלן :
א .טיפוס א' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 15-19לכל
בנין באותו תא שטח ב 119 -מ"ר (מתוכם 119מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ב .טיפוס ב:הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  51,50לכל
בנין באותו תא שטח ב168 -מ"ר (מתוכם  168מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ג .טיפוס ג' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  18,51לכל
בנין באותו תא שטח ב 016-מ"ר (מתוכם  016מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ד .טיפוס ג' :5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח 18,51
לכל בנין באותו תא שטח ב 016 -מ"ר (מתוכם 016
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ה .טיפוס ד' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 56 ,55
לכל בנין באותו תא שטח ב 189 -מ"ר (מתוכם 189
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ו .טיפוס ה' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל בנין
באותו תא שטח ב 910 -מ"ר (מתוכם  910מ"ר שטחים
עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
ז .טיפוס ה :'5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  51לכל
בנין באותו תא שטח ב 599-מ"ר (מתוכם  599מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
 .1תוספת קומה בנסיגה ,הרחבות קומות קיימות תוך
שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות
מרתפים ,בהתאם לנספחי הבינוי.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין חלקי מבנה /גדר /מדרגות להריסה.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה .
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון 16-9689955 :התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .5898 -
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /00111 :ב
שם התכנית :הרחבת יח"ד בשכ' רמת שלמה סמוך
לרח' האדמור מסדיגורא לבין רח' הרב דרוק ופטאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' /50111 :ב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /5891 /ב
שינוי
96
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :האדמו"ר מסדיגורה.
יישוב :ירושלים רחוב :הרב פטאל .
יישוב :ירושלים רחוב :דרוק שלמה זלמן .
שכונת רמת שלמה ,
השטח הסמוך לרחוב האדמור מסדיגור"א ממזרח לבין
רח' הרב דרוק והרב פטאל ממערב.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 220400
קואורדינטה Y: 635500
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11191 :חלקות במלואן.88 - 81 ,86 - 95 :
גוש 11191 :חלקי חלקות.81 :
גוש 11191 :חלקות במלואן,51 -50 ,56 -55 ,8 -0 ,6 :
.61 - 61 ,59
גוש 11191 :חלקי חלקות.65 ,51 :
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות ברמת שלמה במתחם ב'.
 .5שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  6מיוחד ו 0-מיוחד לאזור מגורים.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי
בנייה שונים בהתאם לנסחי הבינוי.
 .1קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.
 .0הגדלת שטחי הבנייה לפי הפירוט שלהלן :
א .טיפוס א':הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  10-19לכל
בנין באותו תא שטח ב 110 -מ"ר (מתוכם  110מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ב .טיפוס א':5הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 15-11
לכל בנין באותו תא שטח ב169 -מ"ר (מתוכם  169מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ג .טיפוס ב' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 19-55
לכל בנין באותו תא שטח ב 011 -מ"ר (מתוכם 011
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
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ד .טיפוס ב' :5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  59לכל
בנין באותו תא שטח ב 111 -מ"ר (מתוכם  111מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
עיקרי הוראות התכנית:
ה .טיפוס ג' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 56-51
לכל בנין באותו תא שטח ב 699 -מ"ר (מתוכם 699
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ו .טיפוס ד' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  59לכל
בנין באותו תא שטח ב 101 -מ"ר (מתוכם  101מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ז .טיפוס ה' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 65-66
לכל בנין באותו תא שטח ב 699 -מ"ר (מתוכם 699
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ח .טיפוס ו' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  61לכל
בנין באותו תא שטח ב 691 -מ"ר (מתוכם  691מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ט .טיפוס ז' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 59-58
לכל בנין באותו תא שטח ב 109 -מ"ר (מתוכם 109
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
י .טיפוס ח :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  11לכל
בנין באותו תא שטח ב 569 -מ"ר (מתוכם  569מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
יא ,טיפוס ח' 5ח' : 6הגדלת שטחי בנייה בתא שטח 11
לכל בנין באותו תא שטח ב 81 -מ"ר (מתוכם  81מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
יב .טיפוס ט' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 61-60
לכל בנין באותו תא שטח ב 616 -מ"ר (מתוכם 616
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
יג .טיפוס ט:5הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  68לכל
בנין באותו תא שטח ב 511 -מ"ר (מתוכם  511מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
יד .טיפוס ט':6הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 61-69
לכל בנין באותו תא שטח ב 619 -מ"ר (מתוכם 619
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
 .1א .תוספת קומה בנסיגה  ,הרחבות קומות קיימות
תוך שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים
והרחבות מרתפים  ,בהתאם לנספחי הבינוי
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית כאמור.
 .9קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין חלקי מבנה /גדר /מדרגות להריסה.
 .8קביעת תנאים למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /00111 :ה
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברמת שלמה השטח
התחום ברח' קהילות יעקב מצפון והרב חדש מדרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' /50111 :ה
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /5891 /ב
שינוי
96
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :הרב חדש מאיר .
יישוב :ירושלים רחוב :קהילות יעקב.
שכונת רמת שלמה ,
השטח שבין הרחובות קהילות יעקב מצפון ורח' הרב
חדש מדרום וסמוך לרחוב חזון איש
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 222900
קואורדינטה Y: 635300
גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 11196 :חלקות במלואן.98 ,99 ,91 :
גוש 11196 :חלקי חלקות.19 ,10 :
גוש 11191 :חלקות במלואן.91 ,96 -91 ,19-11 ,09 ,58 :
גוש 11191 :חלקי חלקות.99 ,18 :
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות ברמת שלמה  ,במתחם ה'.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  6מיוחד לאזור מגורים.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי
בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 .1קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 .0הגדלת שטחי הבנייה לפי הפירוט שלהלן :
א .טיפוס א':הגדלת שטחי בנייה בתא שטח 15-11
לכל בנין באותו תא שטח ב 068 -מ"ר (מתוכם 068
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ב .טיפוס ב:הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  51-51לכל
בנין באותו תא שטח ב 690 -מ"ר (מתוכם  690מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ג .טיפוס ג' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל
בנין באותו תא שטח ב 101-מ"ר (מתוכם  101מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ד.טיפוס ג'  :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 19,19
לכל בנין באותו תא שטח ב 661 -מ"ר (מתוכם 661
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ה .טיפוס ד' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  59לכל
בנין באותו תא שטח ב 909 -מ"ר (מתוכם  909מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ו .טיפוס ד': 5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  50לכל
בנין באותו תא שטח ב 951 -מ"ר (מתוכם  951מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ז .טיפוס ה :'5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  51לכל
בנין באותו תא שטח ב 116 -מ"ר (מתוכם  116מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ח .טיפוס ו' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  59לכל
בנין באותו תא שטח ב 998 -מ"ר (מתוכם  998מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
 .1תוספת קומה בנסיגה  ,הרחבות קומות קיימות תוך
שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות
מרתפים  ,בהתאם לנספחי הבינוי.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין חלקי מבנה /גדר /מדרגות להריסה.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה .
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון 16-9689955 :התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .5898 -
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /00111 :ד
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות בשכונת רמת
שלמה מתחם ד' השטח התחום ברח' קהילות יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' /50111 :ד
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /5891 /ב
שינוי
96
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :קהילות יעקב ,שכונת רמת שלמה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 220850
קואורדינטה Y: 635450
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11191 :חלקות במלואן,09 - 06 ,11 - 11 ,69 - 69 :
.560
גוש 11191 :חלקי חלקות.11 :
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות ברמת שלמה .במתחם ד'.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  6מיוחד לאזור מגורים.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי
בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 .1קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.
 .0הגדלת שטחי הבנייה לפי הפירוט שלהלן :
א .טיפוס א' :הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח 15-16
לכל בנין באותו תא שטח ב 010 -מ"ר (מתוכם 010
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
ב .טיפוס ב:הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  18-51לכל
בנין באותו תא שטח ב 101 -מ"ר (מתוכם 101מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
ג .טיפוס ג' :הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל בנין
באותו תא שטח ב 699 -מ"ר (מתוכם  699מ"ר שטחים
עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
ד .טיפוס ג' :5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  10לכל
בנין באותו תא שטח ב 919 -מ"ר (מתוכם  919מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
ה .טיפוס ג' :6הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח  11ו19-
לכל בנין באותו תא שטח ב 191 -מ"ר (מתוכם 191
מ"ר שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
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ו .טיפוס ד':הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל בנין
באותו תא שטח ב 151 -מ"ר (מתוכם  151מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ז .טיפוס ד :'5הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל
בנין באותו תא שטח ב 151 -מ"ר (מתוכם  151מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות ).
ח .טיפוס ד' :'6הגדלת שטחי בנייה בתא שטח  19לכל
בנין באותו תא שטח ב 151 -מ"ר (מתוכם  151מ"ר
שטחים עיקריים ו 1 -מ"ר שטחי שירות).
 .1תוספת קומה בנסיגה ,הרחבות קומות קיימות תוך
שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות
מרתפים ,בהתאם לנספחי הבינוי.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין חלקי מבנה /גדר/מדרגות להריסה.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה .
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'04901 :
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה
לשם יצירת  4יח"ד בבנין  ,שכ' בית חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'56809 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /1019 /א
שינוי
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1166 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .
קואורדינטה X: 221610
קואורדינטה Y: 639410
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 11911 :חלקות במלואן.509 :
מטרת התכנית:
תוספת בנייה ותוספת קומה חדשה לשם יצירת  6יח"ד
בבנין מגורים בשכ' בית חנינה לסה"כ  9יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב'.
 .6קביעת בינוי עבור תוספת לשם תוספת קומה חדשה.
 .1קביעת שטחי בנייה בהיקף של  919מ"ר מהם 169
מ"ר שטחים עיקריים ו 119 -מ"ר שטחי שירות.
 .0שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 0 -יח"ד ל 9 -יח"ד.
 .9הגדלת מס' קומות מ 1 -קומות ל 0 -קומות.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין גדר/מדרגות  /מבנה /חריגות
בנייה להריסה.
 .51קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'04141 :
שם התכנית :תוספת בנייה במבנה מגורים שכ' בית
חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'56961 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /1019 /א
שינוי
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
מק /1166 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת בית חנינא ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 221710
קואורדינטה Y: 637925
גושים וחלקות:
גוש ,11951 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.61 :
מטרת התכנית:
תוספת  1קומות מעל בנין בן קומה אחת וקומת חניה
תת קרקעית לשם תוספת  1יח"ד חדשות
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג'.
 .6הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל5019.1 -
מ"ר מהם  5109.1מ"ר שטחים עיקריים ו 055 -מ"ר
שטחי שירות.
 .1הגדלת מס' הקומות בבניין מ 5 -קומות ל 0 -קומות
מעל קומת חניה ומחסנים תת קרקעית.
 .0הגדלת מס' יח"ד בבניין מ 6 -יח"ד ל 9 -יח"ד.
 .1הרחבת קומת מרתף קיימת בפועל לשימוש כחניון
תת קרקעי.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניין ,כאמור.
 .9קביעת קווי בנין לבנייה ,כאמור.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין גדר  /מדרגות להריסה.
 .51קביעת הוראות שימור /העתקת עצים.
 .55קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.
 .56קביעת הוראות בגין חניה וחנייה תת קרקעית.
 .51קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.
 .50קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
00404
שם התכנית :תוספות בנייה בבנין מגורים שכ'
שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'55606 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /1019 /א
שינוי
96
ביטול
תמא51 /
כפיפות
מק /1166 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' שועפט ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 222425
קואורדינטה Y: 635700
גושים וחלקות:
גוש ,11111 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.95 :
מטרת התכנית:
תוספות בנייה בבנין מגורים בשכ' שועפט ,ירושלים.
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עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב'.
.6הגדלת מס' קומות מ 6 -קומות ל 1 -קומות.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 1 -קומות ל 1 -קומות.
 .0קביעת קווי בניין לבנייה  ,כאמור.
 .1הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל5108.11 -
מ"ר מהם כ  981.11 -מ"ר שטחים עיקריים ו96.11 -
מ"ר שטחי שירות ו 91.11 -מ"ר חניה מעל גובה
 6.01מטר שתחושב כעיקרי.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנין כאמור.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין מנה  /מדרגות  /גדרות להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
0101110501
שם התכנית :בנין חדש ברח' אלקבץ  40גבעת שאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'515-1115951 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5969
ביטול
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1166
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אלקבץ . 60
ירושלים שכונת גבעת שאול ,בין הרחובות אלקבץ וגרייבסקי
קואורדינטה X: 218160
קואורדינטה Y: 633120
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11591 :חלקות במלואן.11 :
גוש 11591 :חלקי חלקות.81 ,08 ,09 :
מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש בן  9קומות ובו  16יח"ד למגורים וכן
הפרשות של שטחים וכיתות גן לצרכי ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 6.5.5שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  1לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 6.6.6קביעת הוראות בינוי לבניין חדש בתא שטח
מספר  ,5151וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6.6.1קביעת קווי בנין לבניה ,כאמור.
 6.6.0קביעת שטחי בנייה בתא שטח מס  ,5151ל-
 1611.89מ"ר .מתוכם  5899.99מ"ר שטחים עיקריים
למגורים 611 ,מ"ר שטחים עיקריים למבני ציבור ועוד
 6898.18שטחי שירות וחניה תת קרקעית.
 6.6.1קביעת מספר יחידות הדיור בבניין ל 16-יחידות דיור.
 6.6.9קביעת מספר הקומות בבניין ל 9-קומות מעל 6
קומות חניה תת קרקעית.
 6.6.9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור.
 6.6.8קביעת הוראות בגין הפקעת דרך.
 6.6.51קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
 6.6.55קביעת הוראות בגין שטח ציבורי בבנין.
 6.6.56קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
00041
שם התכנית :תוספת קומות רח' ואדי אלגוז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'50591 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
6918
ביטול
מק /1166 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ואדי אל ג'וז  ,69שכ' ואדי אל גוז
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 222480
קואורדינטה Y: 633135
גושים וחלקות:
גוש ,11159 :מוסדר ,חלקות במלואן.15 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה וחצי למגורים מעל לבנין קיים  -סה"כ 9
יח"ד ב 0 -קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב'. קביעת סך שטחים בתכנית ל 5,011.1 -מ"ר  ,מתוכם 895.9מ"ר לשטח עיקרי ו  595.6 -מ"ר שטחי שירות.
 קביעת מס' יחידות דיור מרבי בתוך שטח התכנית ל- 9יח"ד.
 קביעת מס' קומות מרבי ל 0 -קומות מדורגות. קביעת קווי בנין. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייהבשטח.
 קביעת הוראות בגין הריסה. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/עקירה  /העתקה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
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מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
0101145000
שם התכנית :הרחבות ותוספות יח"ד ברחוב שמואל
הנביא 41
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'515-1199051 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1166 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים שכ' שמואל הנביא רחוב :שמואל הנביא .91
קואורדינטה X: 221176
קואורדינטה Y: 633399
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,11516 :מוסדר ,חלקות במלואן.01 :
מטרת התכנית:
הרחבת דירות בחזית צפונית ותוספת יח"ד על הגג.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים ד' עם חזית
מסחרית.
 .6קביעת הוראות בינוי לתוספת בנייה להרחבות דיור
של הדירות הפונות לחזית הצפונית ,ותוספת שתי יח"ד
על הגג בהתאם לנספח הבינוי.
 .1קביעת שטחי בנייה בהיקף של  911.18מ"ר ,מהם
 981.95מ"ר שטחים עיקריים ,ו 518.09-שטחי שרות
 .0שינוי קווי בניין ,וקביעת קווי בניין חדשים.
 .1קביעת תוספת של  6יח"ד.
 .9הגדלת מספר קומות מ 0ל ,9-מתוכם  5קומה מתחת
למפלס ה ,+1.11ו 9קומות מעל למפלס ה.+1.11
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 9קביעת שימושים עבור חזית מסחרית.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה.
 .8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .51קביעת הוראות בגין הריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8515115טלפון:
 .16-9681691העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון16-9689955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'00014 :
שם התכנית :תוספת  0יח"ד ג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'51199 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6991א
ביטול
96
ביטול
מק /1166 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' ג'בל אל מוכבר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
גושים וחלקות:
לא מוסדר.
גושים בחלקיות.15618 :
קואורדינטה X: 223300
קואורדינטה Y: 628700
מטרת התכנית:
תוספת קומה מעל מבנה קיים.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור  9למגורים א'.
 .6קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לשם תוספת 5
יח"ד חדשה בהתאם לנספח הבינוי.
 .1קביעת קווי בניין לבניה.
 .0הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 666.18
מ"ר (מתוכם  651.18מ"ר עיקרי ו 56.11 -מ"ר שרות).
 .1הגדלת מספר יחידות הדיור מ  5יח"ד ל  6יח"ד.
 .9הגדלת מספר קומות מ  5ל  6קומות.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 .51קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/18/6156ובילקוט הפרסומים  ,9099התשעב,
עמוד  ,9651בתאריך .10/18/6156
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8515115טלפון .16-9681691 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,16-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
00041
שם התכנית :הרחבה ותוספת יח"ד רח' בית ישראל
  0שכ' בית ישראל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'50169 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1166
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית ישראל  ,0שכ' בית ישראל
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,11199 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.516 :
קואורדינטה X: 221325
קואורדינטה Y: 632840

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

מטרת התכנית:
תוספת קומות לשם תוספת  6יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת תוספת שטחי בנייה.
 .6קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים  + 9.90ו-
 + 8.19לשם תוספת  6יח"ד חדשות.
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  0למגורים ג'.
 .0קביעת בינוי לסה"כ  119.11מ"ר מתוכם 696.11
מ"ר שטחים עיקריים ו 90.1 -מ"ר שטחי שירות.
 .1קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .9קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/19/6151ובילקוט הפרסומים  ,9955התשעג ,עמוד
 ,1185בתאריך .61/19/6151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8515115טלפון .16-9681691 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,16-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
0101155400
שם התכנית :הרחבות יח"ד ברח' כפר עברי 101א'
101+ב' 101 +ג' בשכונת נווה יעקב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'515-1199955 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6115ב
כפיפות
1166
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :כפר עברי ,55 ,8 ,9 ,1 ,1 ,5
.58 ,59 ,51
הבניין כונה בתב"ע /6115ב' בניין מס' 111א'111+ב'
111+ג' בקריית קמיניץ
כיום נקרא המקום רח' כפר עברי מס'
5+1+1+9+8+55+51+59+58
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גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 11199 :חלקי חלקות.651 :
גוש 11909 :חלקי חלקות.01 ,06 :
קואורדינטה X: 223477
קואורדינטה Y: 638767
מגרשים:
 9בהתאם לתכנית  /6115ב
 50בהתאם לתכנית  /6115ב
מטרת התכנית:
הרחבות ליח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  ,1שטח למבנה ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,ו-
מעבר ציבורי להולכי רגל לאזור מגורים ב' ,דרך ומבנה
ציבור.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 oקביעת בינוי להרחבות דיור בקומות קרקע בחזית
מערבית.
 oקביעת בינוי לתוספת קומה שניה לשם הרחבות יח"ד
קיימות בקומה ראשונה.
 .1קביעת שטחי בנייה לתא שטח מס'  -:5בהיקף של
 1161מ"ר (מהם 0599 -:מ"ר שטחים עיקריים ו918-
מ"ר שטחי שירות)
קביעת שטחי בנייה לתא שטח מס'  -:0בהיקף של
 6969מ"ר (מהם 5810 -:מ"ר שטחים עיקריים ו990-
מ"ר שטחי שירות)
 .0קביעת קווי בניין לבנייה חדשים.
 .1קביעת מס' יח"ד ל 19-יח"ד.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.
 .8קביעת הוראות בגין הריסה
 .51הגדלת מס' הקומות וקביעתם ל 1-קומות מעל
ה ,1.11וכן קומת מרתף מתחת ל 1.11-בתא שטח 0
בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/19/6151ובילקוט הפרסומים  ,9996התשעד ,עמוד
 ,595בתאריך .59/18/6151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8515115טלפון .16-9681691 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,16-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
0101154011
שם התכנית :הקמת בניין מגורים חדש בן  0קומות
מעל חניה תת קרקעית בשכונת צור באהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'515-1199511 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
 /6116א
ביטול
מק /1166 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים שכ' צור בחר .
המגרש נמצא בחלק הצפון מזרחי של שכונת צור באהר
גושים וחלקות:
רישום בשטח לא מוסדר.
גושים בחלקיות.11999 :
קואורדינטה X: 222601
קואורדינטה Y: 627447
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש בן  0קומות מעל חניה תת קרקעית,
ליצירת  9יחידות דיור
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי שטח מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ג'.
ב .קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש.
ד .קביעת מספר הקומות המרבי ל  0קומות מעל חניה
תת קרקעית ,בצורה מדורגת הכל בהתאם לנספח
הבינוי מס' .5
ה .קביעת קווי בניין לבנייה המוצעת ,כאמור.
ו .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל5959.80 -
מ"ר ( בהם  891.09מ"ר שטחים עיקריים ,ו505.60 -
שטחי שירות עיליים ו 191.96 -מ"ר שטחי החניה התת
קרקעית ו 569.95 -מ"ר שטחי המחסנים התת
קרקעיים)
ז .קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל  9יח"ד.
ח .קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/18/6151ובילקוט הפרסומים  ,9998התשעד ,עמוד
 ,111בתאריך .19/51/6151

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8515115טלפון .16-9681691 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,16-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :מטה יהודה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
0101111110
שם התכנית :תיירות במושב נחם ,משק 14
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'515-1191910 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מי /911 /א
שינוי
מי611 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נחם רחוב :נחם . 99
נחלה מס'  ,99מושב נחם ,88915 ,בתחום המועצה
האזורית מטה יהודה.
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 68910 :חלקי חלקות.5 :
גוש 68991 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 200841
קואורדינטה Y: 630490
מגרשים:
 99בהתאם לתכנית מי 911/א'
 B99בהתאם לתכנית מי 911/א'
 A99בהתאם לתכנית מי 911/א
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
הקמת מוקד תיירות בתחום נחלה  99במושב נחם.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מ"חקלאי ב'" ל"מגורים בישוב כפרי" לפי
.5
מבא"ת ושינוי מ"חקלאי א'" ,ל"קרקע חקלאית" לפי
מבא"ת מבלי לשנות את גודלי השטחים בכל אחד
מהיעודים ,ומבלי לגרוע מהזכויות לפי תוכנית מי 911/א'.
תוספת שימושים ב"מגורים בישוב כפרי":
.6
טרקטורונים ,אופניים ,ממכר ציוד למטיילים ותוצרת
מקומית ,תחנת מידע למטיילים ,משרד ,גלריה וסדנא
לאומנות ואמנות.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 .1סך כל תוספת שטחי הבנייה המוצעים לשימושים
תיירותיים שאינם חקלאים בייעוד "מגורים בישוב כפרי"
לא תעלה על  111מ"ר שטחים עיקריים ושירות.
 .0כל זכויות הבנייה והשימושים לפי תכנית מי911 /
א' -יישמרו.
 .1קביעת הוראות בגין הוצאת היתר בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .9קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/18/6151ובילקוט הפרסומים  ,9998התשעד ,עמוד
 ,110בתאריך .19/51/6151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8515115טלפון .16-9681691 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,טלפון:
 ,16-8811999וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מחוז תל-אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :אביב -תל יפו
הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת
והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' :תא0451 /
שם התכנית :תנאים להקמת מבנים ארעיים לעבודות
להקמת הרכבת הקלה
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' תא1999 /
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,9958התשעד ,עמוד
 ,6609בתאריך  .60/56/6151וכי בהתאם לסעיף 559
לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – ,1965נמסרת הודעה
בדבר בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תא1999 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא1191 /
שינוי
תממ5 /1 /
כפיפות
תמא61 /
כפיפות
תמא1 /
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
תמא /10 /ב0 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא /61 /א0 /
כפיפות
תמא6 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 1שטחי התארגנות המסומנים בנפרד בתשריט בתחום
שטח :חניון גלי גיל ממזרח לאיילון (תא שטח  ,)6גן
קרני וולובלסקי (תא שטח  ,)5ואתר התארגנות מנשיה,
בשטח התחום בין מתחם התחנה במנשיה ,תוואי
המסילה התורכית ,רח' קויפמן ,ומגרשי החניה של
מתחם התחנה (תא שטח .)1
גושים וחלקות:
גוש 9551 :חלקי חלקות,99 - 99 ,96 - 95 ,19 ,10 :
,515 - 511 ,89 - 89 ,81 - 80 ,86 - 91 ,96 - 95
,161 - 160 ,165 ,159 ,151 ,156 ,118 ,119 ,681
.055 ,111 ,111 ,169 - 169
גוש 9110 :חלקי חלקות.56 - 55 :
גוש 9155 :חלקות במלואן,15 - 69 ,69 - 61 ,9 - 0 :
.18 - 19 ,19 ,09 - 00 ,06 - 05 ,11
גוש 9155 :חלקי חלקות,16 ,69 ,58 - 59 ,56 - 9 ,1 - 6 :
.98 - 99 ,91 - 96 ,91 ,19 ,09 - 09 ,01 ,01 ,19 ,10
גוש 9159 :חלקי חלקות.559 ,5 :

מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :קרית אונו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :קא041 /
שם התכנית :הרחבת חנויות ברח' מרזוק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :קא061 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תממ156 /
שינוי
קא /מק516 /
שינוי
תמא6 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית אונו רחוב :עזר ומרזוק .
יישוב :קרית אונו רחוב :רמז .
רחוב מרזוק עזר פינת רמז.
גושים וחלקות:
גוש 9081 :חלקות במלואן.518 :

מטרת התכנית:
לקבוע הוראות ותנאים על מנת לאפשר הצבת מבנים
ארעיים ומתקנים הנדסיים לשירות אתרי בנייה
והתארגנות לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה בהיקף הנדרש להקמת מבניםארעיים ומתקני תשתית לשירות אתרי בנייה והתארגנות
לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה.
 קביעת דרישות להגשת מסמכים כחלק מבקשה להיתרוקביעת תנאים להיתר להקמת מבנים ארעיים ומתקני
תשתית לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה.
 קביעת תנאים להריסת מבנים ארעיים ולשיקום ופיתוחאתרי בנייה והתארגנות בתום תקופת הקמת הקו
האדום של הרכבת הקלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/19/6155ובילקוט הפרסומים  ,9699התשעא,
עמוד  ,1899בתאריך .51/19/6155
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-
יפו  99156טלפון ,11-9916199 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  99תל
אביב-יפו טלפון ,11-1659596 :כל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מטרת התכנית:
מתן אפשרות להרחבת החנויות בקומת הקרקע במבנה
בהתאם לנספח הבינוי המחייב.
סה"כ תוספת של  91מ"ר עיקרי עבור כל החנויות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/11/6151ובילקוט הפרסומים  ,9911התשעג ,עמוד
 ,1595בתאריך .19/19/6151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-
יפו  99156טלפון .11-9916199 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו ,רבין יצחק  05קרית
אונו  , 1115106וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
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מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :בת ים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :בי141 /
שם התכנית :שינויי ייעוד בחלק מחלקה מתעסוקה
לשטח ציבורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  559לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :בי161 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בי0 /011 /
שינוי
בי1 /011 /
שינוי
בי6 /011 /
שינוי
בי5 /011 /
שינוי
בי011 /
שינוי
בי1 /011 /
שינוי
בי /מק699 /
שינוי
בי /מק /699 /ב
שינוי
בי /6 /א
שינוי
תמא19 /
כפיפות
תתל19 /
כפיפות
תממ5 /1 /
כפיפות
תמא /10 /ב0 /
כפיפות
תמא6 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בת ים רחוב :הרב ניסנבוים יצחק .
יישוב :בת ים רחוב :הקוממיות .
יישוב :בת ים רחוב :הסוללים .
רחוב ניסנבוים ,העבודה ,הסוללים ,הקוממיות.
הערה :רחוב העבודה לא קיים בטבלת האפשרויות
בעיר בת-ים.
גבולות התכנית:
התכנית ממוקמת באזור העסקים המתחדש של בת-ים,
וכוללת שני מתחמים :מתחם א' (צפוני) בגבולות רחוב
העבודה -סוללים -ניסנבוים ,ומתחם ב' (דרומי) בפינת
הקוממיות -ניסנבוים.
גושים וחלקות:
גוש 9566 :חלקי חלקות.569 :
גוש 9561 :חלקות במלואן.555 :
מטרת התכנית:
החלפת ייעודים ושינוי הבינוי המאושר ,ללא שינוי
בזכויות המאושרות לצורך:
 .5הקמת מבנה ציבור ומבנה למסחר ותעסוקה לרבות
משרדי העירייה ,בתחום גוש  9561חלקה ( 555מתחם א').
 .6ייעוד שטח ברחוב הקוממיות למסחר ,תעסוקה
ומבנים ומוסדות ציבור (מתחם ב').
במתחם זה התכנית הינה מתארית ויידרש אישור
תכנית מתארית ומפורטת טרם מימוש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5החלפת ייעודים בין חלק מחלקה  555בגוש 9561
(מתחם א' -המתחם הצפוני) לבין חלק מחלקה 569
בגוש ( 9566מתחם ב' -המתחם הדרומי) לצורך קביעת
שטחים למסחר ותעסוקה ,ולמבני ציבור במתחם א'.
 .6קביעת קווי בניין ,הוראות בינוי ומיקום כניסות רכב
במתחם א'.
 .1קביעת מיקום והוראות לשפ"פ ולשצ"פ במתחם א'.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

 .0קביעת הוראות לחניה תת קרקעית עבור הייעודים
השונים במתחם הצפוני (מתחם א') ,לרבות בתחום
הדרך ברחוב הסוללים ותחת המגרשים לשב"צ ,לשפ"פ
ולשצ"פ.
 .1קביעת הוראה המאפשרת בינוי בגובה  11קומות
במגרש למסחר ותעסוקה במתחם הצפוני (מתחם א').
 .9קביעת הוראה לתוספת קומות חניה תת קרקעיות
במתחם הצפוני (מתחם א').
 .9קביעת המתחם הדרומי (מתחם ב') בייעוד מסחר,
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור ,ברמה מתארית.
 .9קביעת הוראות לתכנון עתידי למגרש במתחם
הדרומי (מתחם ב') שבמסגרתו ייקבע מגרש בייעוד
מסחר ותעסוקה .זכויות הבנייה ומיקום סופי ייקבעו לעת
הכנת תכנית מתארית ומפורטת לכל חטיבת הקרקע בה
הוא נמצא.
 .8סימון זיקות הנאה למעבר הולכי רגל וכלי רכב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/19/6151ובילקוט הפרסומים  ,9901התשעג ,עמוד
 ,9691בתאריך .19/19/6151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-
יפו  99156טלפון .11-9916199 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בת ים ,סטרומה  5בת ים טלפון:
 ,11-1119111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :חולון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ח510 /
שם התכנית :מגורים משעול הבדולח 45
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חולון מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ח911 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ח9 /5 /
שינוי
ח0 /5 /
שינוי
ח1 /5 /
שינוי
ח699 /
שינוי
ח51 /5 /
שינוי
ח5 /
שינוי
תמא /10 /ב0 /
כפיפות
תמא6 /0 /
כפיפות
תממ1 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא /51 /ד51 /
כפיפות
ח61 /5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חולון רחוב :משעול הבדולח . 69
גבולות התכנית:
מצפון -משעול הבדולח
מדרום מזרח -משעול הפז
מדרום -חלקה 10
ממערב -חלקה 19
גושים וחלקות:
גוש 9591 :חלקות במלואן.19 :
מטרת התכנית:
שינוי אופי הבינוי מיח"ד צמודות קרקע לדירות גן-גג.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת מספר יח"ד במגרש מ 9-יח"ד ל 51-יח"ד.
 .6קביעה ותוספת זכויות בנייה:
א .תוספת של  911מ"ר עיקרי על-קרקעי ,סה"כ 5611
מ"ר עיקרי.
ב .קביעת שטחי שירות על קרקעי 01 -מ"ר ליח"ד,
סה"כ  011מ"ר שרות.
ג .קביעת שטחי מרפסות בשטח של עד  51מ"ר /יח"ד,
סה"כ  511מ"ר.
 .1קביעת הוראות בינוי וקווי בניין.
 .0קביעת תכסית מקסימאלית של  11%משטח
המגרש ,כולל מרפסות.
 .1קביעת הנחיות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 99156
טלפון .11-9916199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:11-50:11 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חולון ,ויצמן  19חולון טלפון.11-1169666 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 9957-11-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שירדן מיגון ושמע לרכב בע"מ ,ח"פ
 ,51-352036-1מרח' הירמוך  ,1יבנה ,8122005
והמבקש :אלי רודיק ,ת"ז  ,050924075מרח' הדרור ,19/3
ראש העין  ,4855040ע"י ב"כ עו"ד ירון נאור ו/או עדי-מאיר
קרמר ,משד' שאול המלך ( 35בית אמריקה) ,ת"ד  ,18273תל אביב
 ,6118201טל'  ,03-6962835פקס' .03-6962837
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.1.2014בשעה .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 משעה  12.00ביום
.21.1.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי-מאיר קרמר ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מרינה  777יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-422135-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2014בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,קומה  ,44רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אורי דניאל ,עו"ד ,מפרק

סדר שרותי מחשב ניהול וכח אדם בע"מ
(ח"פ )51-104917-3
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

תתכנס ביום  ,5.3.2014בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח' יצחק
מדהלה  ,1רחובות  ,76545לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,16.3.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' מנחם בגין  ,48תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שטיין ,עו"ד ,מפרק

חשבים מידע עסקי ( )2004בע"מ

פיק השכלה בע"מ

נופר יעקובי ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-349308-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד
שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ,רח' דרך מנחם בגין  ,23תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מנחם גורמן ,עו"ד ,מפרק

הובלות שלום  -דודו ובניו בע"מ
(ח"פ )51-226774-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2014בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
דולפין  ,10בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה מנגד ,עו"ד ,מפרקת

אין האוס אי די בע"מ
(ח"פ )51-429240-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2014בשעה  ,16.00אצל הורוביץ,
אושרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי ,רואי חשבון ,רח' היוצרים ,19
כרמיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד ארקין ,מפרק

ביג תיא בע"מ
(ח"פ )51-428027-0
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

(ח"פ )51-467454-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2014בשעה  ,12.00אצל עו"ד יריב דן,
רח' מנחם בגין  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנה ויינר יורי קושרובסקי
אנה אלקיס
מפרקים

אליאמאן למימון והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-353890-0
(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  ,15.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מטר אימאן ,מת"ד ,583
טירה  ,44915טל'  ,054-4631516למפרק 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  ,1.3.2014בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,רח' טארק עבד אלחי ,טירה  ,44915לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מטר אימאן ,מפרק

ווקס טריפס בע"מ
(ח"פ )51-392742-6
(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  ,12.11.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל קלוד
שביט ,מרח' אסתר המלכה  ,55/1מודיעין ,טל' ,054-4998859
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  ,2.3.2014בשעה
 ,11.00אצל ביזנס אנד דסיז'ן  ,B&D -רח' המגשימים  ,20פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל שביט קלוד ,מפרק

מוסך חצבה בע"מ
(ח"פ )51-430209-0
(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  ,26.11.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פליקס אבקסיס,
מרח' חטיבת הראל  ,4078/12דימונה  ,80156למפרק 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 ,27.3.2014
בשעה  ,9.00אצל 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.
פליקס אבקסיס ,מפרק

חוקי חיים בע"מ
(ח"פ )51-405496-4
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את איזרעל הלל ,מרח' יואל  ,31ירושלים ,טל'
 ,052-7170405למפרק 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 ,31.3.2014
בשעה  ,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.
איזרעל הלל ,מפרק
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אס.ג'י.אי אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-441454-9
(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  ,31.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי כהן ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,154תל אביב ,טל'  ,076-5410017פקס' ,076-5410018
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  ,1.4.2014בשעה
 ,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.
חגי כהן ,עו"ד ,מפרק

עמיהוד זינגר ,רופא
(ח"פ )51-419563-5
(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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיהוד צבי
זינגר ,מרח' מטמון כהן  ,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  ,1.4.2014בשעה
 ,15.00אצל 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.
עמיהוד צבי זינגר ,מפרק

שוקי פוארסה ובניו בע"מ
(ח"פ )51-334769-0
(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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוקי פיארסה,
מרח' ראשי ,מגאר ,טל'  ,050-5387669למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

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 ,10.4.2014
בשעה  ,13.00במשרד 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.
שוקי פוארסה ,מפרק

ורטקס תדמור וי טי אי בע"מ
(ח"פ )51-312504-7
(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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי תדמור ,מרח'
ריינס 22א ,גבעתיים ,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 ,15.4.2014
בשעה  ,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.
אורי תדמור ,מפרק

ברנד'ס ד.א.י בע"מ
(ח"פ )51-345068-4
(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  ,24.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל שנפ ,מרח'
השומר  ,6גבעתיים ,טל'  ,054-9004663למפרק 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 ,24.4.2014
בשעה  ,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.
יואל שנפ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

לנקול מכירות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-468599-9
(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  ,24.11.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר קזייב,
מרח' החצב  ,13בני עי"ש ,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 ,24.4.2014
בשעה  ,13.00אצל יריב דן ,משרד עורכי דין ,רח' מנחם בגין ,52
מגדל סונול ,קומה  ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ולדימיר קזייב ,מפרק

לוקה מכון ליופי בע"מ
(ח"פ )51-455806-3
(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  ,24.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנג'ליקה שימחוביץ,
מרח' הדקל  ,5עפולה הצעירה ,טל'  ,052-6626358למפרקת 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 ,25.4.2014
בשעה  ,10.00אצל רו"ח חאלד אגברייה ,רח' ארלוזורוב  ,28ת"ד
 ,2635קומה א ,עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנג'ליקה שימחוביץ ,מפרקת

אביבים שי-אל בע"מ
(ח"פ )51-368356-5
(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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה,
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מרח' נחלת יצחק 34א ,תל אביב ,טל'  ,03-6912999למפרק החברה.

שפע  -ארט נציגויות 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 )51-425956-3

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.4.2014
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.
נעים משה ,רו"ח ,מפרק

בר  1מובייל בע"מ
(ח"פ )51-496292-7
(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  ,1.1.2014התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק שיין ,מרח' כרכום ,2
רמת השרון  ,4724775טל'  ,054-4816057למפרק 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  ,1.5.2014בשעה
 ,14.00בבית משפחת שיין ,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 שיין ,מפרק

(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  ,10.9.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי הבלר ,ת"ז
 ,059732735מרח' רפאל דלה פרגולה  ,24גילה ,ירושלים ,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  ,2.5.2014בשעה
 ,17.00אצל 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.
רמי (רחמים) הבלר ,מפרק

עמי  -פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-361192-1
(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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום נחאיסי,
מרח' העבודה  ,53בת ים ,טל'  ,050-5200339למפרק החברה.

נקר ,וינסנט 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.

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  ,7.5.2014בשעה
 ,17.00אצל 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.

(ח"פ )51-451305-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד יוסי נקר ,מרח' אביטל  ,56/3יקנעם ,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  ,1.5.2014אצל
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.
יוסי נקר ,עו"ד ,מפרק
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שלום נחאיסי ,מפרק

ניר ביטון השקעות בע"מ
(ח"פ )51-370056-7
(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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן צור,
מרח' לינקולן  ,20תל אביב ,טל'  ,03-6950940למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

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  ,8.5.2014בשעה
 ,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.
ערן צור ,עו"ד ,מפרק

אנטראליקס בע"מ
(ח"פ )51-393178-2
(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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירלי קדם
בן עמי ,מרח' החילזון  ,5רמת גן ,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 ,13.5.2014
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
שירלי קדם בן עמי ,עו"ד ,מפרקת

ללי ביוטי בע"מ
(ח"פ )51-382072-0
(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  ,16.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן בראש,
מרח' נורית  ,23ת"ד  ,713יבנה ,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 ,14.5.2014
בשעה  ,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.
איתן בראש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ירק השכונה בע"מ
(ח"פ )51-497690-1
(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  ,31.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אליק,
מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל'  ,04-8582288למפרק 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 ,15.5.2014
בשעה  ,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.
משה אליק ,עו"ד ,מפרק

אאוס שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-400863-0
(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  ,29.12.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל לברון ,ממרכז
עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל אביב ,טל' ,03-6088444
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 27.5.2014
בשעה  ,11.00במשרדי 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.
גיל לברון ,עו"ד ,מפרק

מימד תכנון ובנין ערים בע"מ
(ח"פ )51-379834-8
(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  ,31.12.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן אלסטר,
מרח' בראנד  ,3/15ירושלים ,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  ,1.6.2014בשעה
 ,10.00אצל מימד פוטוגרמטריה מדידות והנדסה בע"מ ,רח' כנפי
נשרים  ,68ירושלים ,לשם 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  ,8.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי סביר ,מרח'
רוטשילד  ,58ראשון לציון ,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.
יוסי סביר ,עו"ד ,מפרק

ראובן אלסטר ,מפרק

אל זן חברה ליבוא אריזה ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-047463-8

ק.מ.פ )12/33( .בע"מ
(ח"פ )51-180722-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,27.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודית עזרא ,מרח'
עזרא  ,4רחובות ,למפרקת החברה.

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 אלון שיין ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת 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.

יהודית עזרא ,עו"ד ,מפרקת

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

שחף מחשבים בע"מ

סלטינה הולדינגס בע"מ

(ח"פ )51-075999-6

(ח"פ )51-213705-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון לפבר ,מרח' שלונסקי
 ,55חיפה  ,3491188למפרק החברה.

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 אלון שיין ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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.

גדעון לפבר ,מפרק

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

ארטישוק-טעמי הצפון בע"מ

ק.ב.מ .אנגלו-ישראל השקעות וניהול נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-435972-8

(ח"פ )51-241334-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון שיין,
מרח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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.

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

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

אילן מדוויר ,מפרק

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן מדוויר ,מרח'
הארבעה  ,10תל 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.

קורקס אמירים דירות להשכרה בע"מ

מ.ז.ק שיווק מוצרי צריכה בע"מ
(ח"פ )51-249743-9

(ח"פ )51-109752-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון שיין,
מרח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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.

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  ,6.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רן סימון ,אצל משרד
רואי חשבון סימון-אוטניק ושות' ,רח' דרך בר יהודה  ,147נשר,
טל'  ,04-8219999פקס'  ,04-8213571למפרק החברה.

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

מרכז ארצי לנפגעים שיקום הדרכה ופיצויים ליחידים
ועסקים בע"מ
(ח"פ )51-272839-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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.
רן סימון ,רו"ח ,מפרק

אמבר ש.פ בע"מ
(ח"פ )51-309060-5
(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  ,10.11.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון טלמור,
מרח' אוסישקין  ,64תל אביב ,ולהתכתבות ,ת"ד  ,6742תל אביב
 ,61066למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר 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.

רון טלמור ,עו"ד ,מפרק

יואש שפירא ,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  ,9.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואש שפירא ,ת"ז
 ,003743622מרח' עמי  ,5פתח תקוה ,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.

מגיוור אילן בע"מ

ע.ל.מ .טקסטיל בע"מ

(ח"פ )51-421037-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-361736-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ציון יהב ,ת"ז
 ,051261741מרח' דרך מנחם בגין  ,74תל אביב ,למפרק החברה.

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל צרפתי,
מרח' לשם  ,7ת"ד  ,7403פתח תקוה ,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.

ציון יהב ,רו"ח ,מפרק

מיכל צרפתי ,עו"ד ,מפרקת

החברה הכלכלית של אס"ט בע"מ
(ח"פ )51-219124-8

פרזנטיפ בע"מ
(ח"פ )51-466220-4
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים 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  ,11.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה רוזנפלד,
אצל אגודת הסטודנטים בטכניון ,קרית הטכניון ,חיפה ,32000
למפרקת החברה.

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  ,22.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה טל ,ת"ז ,053451324
אצל ב"כ החברה ,משרד שבלת ושות' ,עו"ד ונוטריונים ,רח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,קומה  ,6תל אביב  ,6713412למפרק
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.
מלכה רוזנפלד ,מפרקת

ג'סטה ברשת בע"מ
(ח"פ )51-460724-1
(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  ,19.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל זהר ללוז ,מרח'
ההגנה  ,21גבעתיים ,טל'  ,054-6843400למפרקת 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.
מיטל זהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

ב.ר .מסעדות (פתח תקווה) בע"מ
(ח"פ )51-101997-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה טל ,מפרק

ארועי הצלחה בע"מ
(ח"פ )51-412140-9
(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  ,23.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלו בראנץ ,מרח'
השופטים  ,1חדרה ,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.
שלו בראנץ ,מפרק

מוסקיטו ליין בע"מ
(ח"פ )51-381961-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אלפסי,
מרח' אבא הלל  ,7רמת 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.
משה אלפסי ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רו"ח אילן מלמד ,ת"ז
 ,037266970מ"ר  ,46699מרח' שד' אבא אבן  ,1הרצליה ,4672519
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.
אילן מלמד ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

איי .די .אם גלובל טרייד בע"מ

אנ.ג'י.אל פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בע"מ

(ח"פ )51-400732-7

(ח"פ )51-482588-4
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין זלדיס ,ת"ז
 ,012012324מרח' חבצלת  ,4יהוד ,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.
בנימין זלדיס ,מפרק

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  ,25.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא אנגל ,מרח'
השר משה  ,38רמת 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.
שרגא אנגל ,מפרק

שרמן פוטש אדריכלים בע"מ

ק.ו - .שרותי אירוח בע"מ

(ח"פ )51-175632-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

(ח"פ )51-107366-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צדוק שרמן ,ת"ז
 ,030220917מרח' חיים לבנון  ,91רמת אביב ,ואת שמואל פוטש,
ת"ז  ,004548848מרח' רזיאל  ,38רמת גן ,למפרקי החברה.

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  ,25.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי דואק ,מרח' חנקין
 ,21חולון ,למפרק החברה.

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

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.

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

צדוק שרמן

רמי דואק ,עו"ד ,מפרק

שמואל פוטש

מפרקים

דלקיה מנג'מנט סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-359542-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

פשה ערביינס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-374679-2
(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  ,26.12.2013התקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה איקה דן,
מרח' שדרות היוגב  ,43עולש ,למפרקת החברה.

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוין ,מרח'
החצב  ,3רחובות ,למפרק 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.

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.

רבקה איקה דן ,מפרקת

זהר לוין ,מפרק

מדרה מזל וברכה בע"מ
(ח"פ )51-417861-5
(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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה איקה דן,
מרח' שדרות היוגב  ,43עולש ,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.
רבקה איקה דן ,מפרקת

(ח"פ )51-281499-7
(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  ,26.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גדות ,מרח' הבוסתן
 ,7הרצליה ,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.
שלמה גדות ,מפרק

גד תפוח עץ ( )2000בע"מ

קורות (עלש) בע"מ

(ח"פ )51-299983-0

(ח"פ )51-267976-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד אפלבאום ,מרח'
פיליכובסקי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה איקה דן,
מרח' שדרות היוגב  ,43עולש ,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.
רבקה איקה דן ,מפרקת

איי.אפ.סי ישראל פייט קלאב בע"מ
(ח"פ )51-446072-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה
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גדרון טכנולוגיות בע"מ

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.
גד אפלבאום ,מפרק

דלכם השקעות בע"מ
(ח"פ )51-313666-3
(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  ,26.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר מימון ,מקדימה,
למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

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.
כפיר מימון ,מפרק

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

שפס אופנועים בע"מ
(ח"פ )51-257908-7
(בפירוק מרצון)

דנה אי.פי.אמ .בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-160685-7
(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  ,26.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' בת יפתח
 ,14תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
רונית אבן ,מפרקת

צנורות הצפון בע"מ
(ח"פ )51-287518-8
(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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כתר יערי זוהר,
מקיבוץ כפר המכבי ,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.
כתר יערי זוהר ,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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה שפס ,אצל
עו"ד אבי סרוסי ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,טל' ,077-5150116
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.
צביקה שפס ,מפרק

טי .ג'י .אי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-452694-6
(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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא צרפתי ,אצל
עו"ד אבי סרוסי ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,טל' ,077-5150116
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.
גיא צרפתי ,מפרק

קרימזון ספלס בע"מ
(ח"פ )51-442001-7
(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  ,26.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סרוסי ,מרח' יגאל
אלון  ,159תל אביב ,טל'  ,077-5150116למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ד .יובל מוצרי מאפה בע"מ
(ח"פ )51-409699-9
(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  ,27.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי צור ,מרח' רחל
המשוררת  ,6עכו ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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.

מרדכי צור ,עו"ד ,מפרק

יצחק עמרי דותן ,מפרק

דיפוזיה בע"מ
(ח"פ )51-442846-5
(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  ,29.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בן–צבי,
מרח' אבא אחימאיר 14א ,רמת גן ,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.

כרמי הרי יהודה בע"מ
(ח"פ )51-439775-1
(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  ,30.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון סובול ,ת"ז
 ,056058100מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,17תל אביב
 ,64238למפרק 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.

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

שרון בן–צבי ,עו"ד ,מפרקת

ירון סובול ,מפרק

סמארטווייב מדיקל בע"מ

סטריט (די.אפ.אס) בע"מ

(ח"פ )51-467062-9

(ח"פ )51-478829-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל גלינקא ,משד'
שאול המלך  ,37תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,31.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר צור ,אצל ארד ושות',
משרד עורכי דין ,רח' קרמניצקי  ,1תל 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.

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.

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

שמואל גלינקא ,עו"ד ,מפרק

יאיר צור ,מפרק

סינאו בע"מ
(ח"פ )51-471163-9
(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  ,29.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק עמרי דותן,
ת"ז  ,054116397מרח' יפה נוף  ,33זכרון יעקב ,למפרק החברה.
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נעלי פרנויה בע"מ
(ח"פ )51-420038-5
(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  ,30.11.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה חצור,

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

ת"ז  ,053428231ממצפה הושעיה ,ד"נ המוביל  ,17915למפרק
החברה.
יהודה חצור ,מפרק

בני ובניו מתנות וכלי בית בע"מ
(ח"פ )51-152815-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין בק ,ת"ז ,47470141
מרח' הרצל  ,27/1עכו ,למפרק החברה.
בנימין בק ,מפרק

בן יקר גלובל ריאל אסטייט בע"מ
(ח"פ )51-344192-3
(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  ,8.9.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אבידר ,מרח'
האגוז  ,2נווה אילן ,יבנה ,טל'  ,08-94300303פקס' ,08-9436498
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.
משה אבידר ,עו"ד ,מפרק

אי.איי.איי.אס בע"מ
(ח"פ )51-474475-4
(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  ,11.11.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירית דרדיק,
ת"ז  ,036473684מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,טל' ,077-5101001
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.
אירית דרדיק ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,

הכי בריא בע"מ
(ח"פ )51-274118-2
(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  ,29.11.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג ,מרח'
הרקון  ,6רמת גן ,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.
ציפי רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת

ת.מ.נ .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-331833-7
(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  ,3.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ארז שפלר ,אצל
שרוני-שפלר ושות' ,רואי חשבון ,רח' ז'בוטינסקי  ,35ת"ד ,3606
רמת גן  ,52511למפרק 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.
ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

ר.א.ס.ט.ו בע"מ
(ח"פ )51-420491-6
(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  ,10.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישי מלכא ,מרח'
הירדן 100א ,ת"ד  ,2005טבריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבישי מלכא ,עו"ד ,מפרק
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א.ל.י.צ.ר .בע"מ

ריפ סרף בע"מ

(ח"פ )51-004433-2

(ח"פ )51-250133-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכנסדר
לבונטין ,מרח' מולכו  ,2ירושלים ,למפרק החברה.

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  ,25.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך דרך
ארליך ,מרח' האורגים  ,16אשדוד ,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.

אלכסנדר לבונטין ,עו"ד ,מפרק

חנוך דרך ארליך ,עו"ד ,מפרק

אוואטק בע"מ

מוסך אחים דיק בע"מ

(ח"פ )51-476584-1

(ח"פ )51-272227-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן טוביס ,מרח' אשכול
3ב ,בית חשמונאי ,למפרק החברה.

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  ,25.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאמר דיכ ,משפרעם
 ,20200למפרק 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.

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.

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

עידן טוביס ,מפרק

עאמר דיכ ,מפרק

טל ,סהר ,שמגר ושות'  -רואי חשבון

פנינת השרון בע"מ

(ח"פ )51-302961-1

(ח"פ )51-140413-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא בטאט,
ת"ז  ,034287979מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,26.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל סבג,
ת"ז  ,023708233מרח' יעב"ץ  ,33תל 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.

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.

גיא בטאט ,עו"ד ,מפרק

יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק
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אוהל מרגלית בע"מ

א.ר( .ייעוץ) בע"מ

(ח"פ )51-023098-0

(ח"פ )51-191691-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל סבג,
ת"ז  ,023708233מרח' יעב"ץ  ,33תל אביב ,למפרק החברה.

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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי הדרי ,מרח' קרן
היסוד  ,27ירושלים ,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.

יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק

צבי הדרי ,עו"ד ,מפרק

הודי הוד בע"מ

די ווין מסחר בע"מ

(ח"פ )51-275228-8

(ח"פ )51-470716-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינת מחלב-שצ'ופק,
מרח' גלגלי הפלדה  ,11הרצליה ,למפרקת החברה.

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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי הולצמן ,מרח'
ארלוזורוב  ,111תל–אביב-יפו ,למפרק 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 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.

רינת מחלב-שצ'ופק ,עו"ד ,מפרקת

אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

סיני גלבוע ושות' משרד עורכי דין

דירות הרצליה טו בע"מ

(ח"פ )51-336286-3

(ח"פ )51-009340-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,29.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר שחר ,מרח' חגי ,18
בני ברק ,למפרקת החברה.

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  ,29.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי הלר,
ממשרד עו"ד יגנס ,גסר ,הלר ושות' ,רח' דרך בן גוריון  ,1ב.ס.ר.
 ,2בני ברק ,למפרק 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.
אסתר שחר ,מפרקת

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.
שלומי הלר ,עו"ד ,מפרק
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בית האולמות בע"מ

הראל אשראי ( )2007בע"מ

(ח"פ )51-150874-9

(ח"פ )51-399205-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אהרוני ,ת"ז
 ,065561300מרח' נביעות  ,3ראשון לציון ,טל'  ,054-2527170ואת
אליהו אהרוני ,ת"ז  ,065561276מרח' אופירה  ,23ראשון לציון,
טל'  ,050-3342546ואת אברהם אוהב ציון ,ת"ז  ,065502023מרח'
אלופי צה"ל  ,22/4חולון ,טל'  ,057-7314034למפרקי החברה.

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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית שטילמן ,ת"ז
 ,039085030מרח' אבא הלל  ,3רמת גן  ,52118למפרקת החברה.

אברהם אהרוני

אליהו אהרוני

אברהם אוהב ציון

מפרקים

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.
עמית שטילמן ,עו"ד ,מפרקת

עז ברנע בע"מ
(ח"פ )51-461854-5

הצמיג חדרה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-419337-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,30.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי רחמים,
מרח' תובל  ,36רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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.
רועי רחמים ,עו"ד ,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  ,31.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדוארד סגל ,מרח'
תל חי  ,1נתניה ,טל'  ,09-8329999למפרק 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.
אדוארד סגל ,עו"ד ,מפרק

סוכנות לבטוח מיסוד שלוח בע"מ

ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט

(ח"פ )51-016732-3
(בפירוק מרצון)

(ע"ר )58-052448-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

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  ,30.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית שטילמן ,ת"ז
 ,039085030מרח' אבא הלל  ,3רמת גן  ,52118למפרקת 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.
עמית שטילמן ,עו"ד ,מפרקת
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הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,10.11.2013התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל רוזנבוים ,ממשרד עו"ד
מיכל רוזנבוים ושות' ,רח' היצירה  ,3רמת גן ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
מיכל רוזנבוים ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6734י"ב בשבט התשע"ד13.1.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

