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הודעה על הסמכה

תוקף המינוי לשלוש שנים.

לפי חוק שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד2014-

כ"ח בניסן התשע"ד ( 28באפריל )2014
(חמ )3-3255

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  1לחוק שירות לאומי-
אזרחי ,התשע"ד ,12014-הסמיכה הממשלה את השר לאזרחים
ותיקים לבצע את החוק האמור.

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ו' בניסן התשע"ד ( 6באפריל )2014
(חמ )3-3843

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

1

ס"ח התשע"ד ,עמ' .380

הסמכה למתן היתרי אשראי
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המופיעים ברשימה
שלהלן ,לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (46א) לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את החשב הכללי
במשרד האוצר לתת היתר לקבלת אשראי לגוף נתמך או
לתאגיד הנשלט בידי גוף נתמך.
הסמכה זו לא תחול לגבי היתר לקבלת אשראי שגורם אחר
מוסמך לתת לפי סעיף (46א) לחוק.
י"ח באדר ב' התשע"ד ( 20במרס )2014
(חמ )3-3812
יאיר לפיד
שר האוצר
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

מינוי ממלא מקום לנציג שר האוצר למועצה
הארצית לתכנון ולבנייה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-מיניתי ביום ג' באדר ב' התשע"ד
( 5במרס  ,)2014את אשר דולב לממלא מקום נציג שר האוצר
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
י' בניסן התשע"ד ( 10באפריל )2014
(חמ -3-7ה)1

		
בן נון גיא

לביא אילן

		
בשיר הינו

לנקרי ישראל

		
גטסו טדלה רוני

מהדי דנה

		
דגש רואד

מחוי גולן

		
דוד בטי

מיסק שלום

		
דלאל רותם

נגר לילך

		
דמרי לירן

עזרא דורון

		
וקנין אדם

עזרן טל

		
זיגזג שמעון

פסקל אבי

		
יאסו תמיר

קלימוב דניאל

		
ימיני דרור

שמחוני אמונה

ו' בניסן התשע"ד ( 6באפריל )2014
(חמ -3-284ה)1

1

גדעון סער
שר הפנים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

חידוש הכרה במוסד רפואי

יאיר לפיד
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

		
אנטון אוחוטסקי

כהן יהונתן

יעקבוביץ אלעד

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

יאיר לפיד
שר האוצר

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 46ב(1ד) לפקודת מסילות הברזל
[נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה) ,אנו ממנים את
החברים שלהלן לוועדת ערר לפי הפקודה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  312לחוק העונשין,
התשל"ז( 11977-להלן  -החוק) ,ותקנה  7לתקנות העונשין
(הפסקת היריון) ,התשל"ח ,21978-אני מחדשת את ההכרה
במרפאת "שבע עיניים לנגב  -מרכז רפואי רב תחומי" ,3רח'
יצחק בן צבי  ,10מגדל הרכבת ,קומה  ,14באר שבע ,כמוסד
רפואי לעניין ביצוע הפסקת היריון לפי סימן ב' בפרק י' לחוק,
לתקופה של שלוש שנים.

דוד רוטנברג ,עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בבית משפט
שלום ,ליושב ראש;

ב' באדר ב' התשע"ד ( 4במרס )2014
(חמ -3-167ה)1

מינוי ועדת ערר
לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-

נעה אבירם נציגת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

יעל גרמן
שרת הבריאות

בן ציון פיגלסון ,נציג ציבור.
1
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"ג,
עמ' .14

5 464

2
3

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ק"ת התשל"ח ,עמ' .1432
י"פ התשע"א ,עמ' .852

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
מתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של סופיה אמרזוייב ,2כך
שבמקום "סופיה אמרזוייב" יבוא "סופיה אסדו".
י"ז באדר ב' התשע"ד ( 19במרס )2014
(חמ -3-141ה)1

1
2

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשע"ב ,עמ' .3120

( )2סמכותי לפי סעיף (4ה) לחוק התקשורת ,לשנות תנאי
רישיון כללי ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם;
( )3סמכותי לפי סעיף (4ד )1()2לחוק התקשורת ,לאשר שינוי
בהחזקה ,העברה או רכישה של אמצעי שליטה בבעל
רישיון כללי.
אצילות הסמכויות לסמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי שפורסמו
 -בטלות.

3

כ"ב באדר ב' התשע"ד ( 24במרס )2014
(חמ -3-17ה)1

3

ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי רשם

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
מתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
2
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של אורנה מנדס
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב.
י"ח באדר א' התשע"ד ( 18בפברואר )2014
(חמ -3-141ה)1

1
2

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשמ"ט ,עמ' .4093

גלעד ארדן
שר התקשורת
י"פ התש"ס ,עמ'  ;5התשס"ג ,עמ'  1640ועמ' .3699

לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הגנת הסביבה (פליטות
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,1אני ממנה את יצחק בן דוד לרשם ,לעניין
סמכויות הרשם לפי פרק ה' לחוק ,כל עוד הוא משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
מינויה של שולי נזר לרשמת לפי פרק ה' לחוק  -בטל.
2

ט"ז באדר א' התשע"ד ( 16בפברואר )2014
(חמ )3-4474

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
מתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של מירב אבוקסיס ,2מס' רישום  ,9745כך שבמקום
"מירב אבוקסיס  -עיריית אילת" יבוא "מירב אבוקסיס -
עיריית רעננה" לפי החוק האמור.
י"ז באדר ב' התשע"ד ( 19במרס )2014
(חמ )3-143
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשס"ח ,עמ' .4766

הודעה בדבר אצילת סמכות

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
1
2

הסמכת ממונה על איכות הסביבה
לפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף 42א לפקודת בריאות העם1940 ,
(להלן  -הפקודה) ,אני מסמיך את מענית איכילוב לממונה על
איכות הסביבה לעניין חלקים ה' ו–ו' לפקודה ,למעט לעניין
סעיף (53י) ו–(טו).
1

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
כ"ד באדר א' התשע"ד ( 24בפברואר )2014
(חמ )3-2462

לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,
אצלתי למנהל הכללי במשרד התקשורת את סמכויותיי לפי
חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב( 21982-להלן  -חוק
התקשורת) המפורטות להלן (כולן יחד להלן  -הסמכויות):
( )1סמכותי לפי סעיף  4לחוק התקשורת ,להעניק רישיון מיוחד,
לשנות תנאי רישיון מיוחד ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם;
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;1060התשע"ד ,עמ' .294

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

ס"ח התשע"ב ,עמ' .238
י"פ התשע"ג ,עמ' .3933

1

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"א ,עמ' .98

מינוי חברת ועדת הערר
לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב)( )2לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א ,12011-אני ממנה ,מבין עובדי משרדי ,את אסתר גזית
לחברת ועדת הערר לעניין החוק האמור.
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .762

5465

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס
סוכני המכס

מינויו של צביקה כהן לחבר ועדת הערר  -בטל.
ג' בניסן התשע"ד ( 3באפריל )2014
(חמ )3-4512
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי חברת ועדת הערר

לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א) לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס סוכני
המכס של יהושע שלמה גולדברג ,שמספרו בפנקס  ,4234עקב
פטירתו.

לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב)( )2לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א ,12011-אני ממנה ,מתוך הרשימה שהגיש לי הארגון
היציג ,את אילנית דעדוש קלפון לחברת ועדת הערר לעניין
מכסות חלב צאן.
י' בתמוז התשע"ג ( 18ביוני )2013
(חמ )3-4512

המחיקה בתוקף מיום ט"ז באב התשע"ג ( 23ביולי .)2013
כ"ג באדר ב' התשע"ד ( 25במרס )2014
(חמ )3-495

1

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין–לאומי
מפנקס המשלחים הבין–לאומיים

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .762

לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-

מינוי חבר ועדת הערר
לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב)( )2לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א ,12011-אני ממנה ,מתוך הרשימה שהגיש לי הארגון
היציג ,את ישראל בלוך לחבר ועדת הערר לעניין מכסות חלב
בקר.
מינויה של דפנה קורן לחברת ועדת הערר לעניין מכסות
חלב בקר  -בטל.
ג' בניסן התשע"ד ( 3באפריל )2014
(חמ )3-4512

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א)( )2לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומו של התאגיד
לשילוח בין–לאומי אייבי טרנס ספנות בע"מ מפנקס המשלחים
הבין–לאומיים לפי בקשתו.
המחיקה היא לצמיתות והיא בתוקף מיום ד' באדר ב'
התשע"ד ( 6במרס .)2014
כ"ג באדר ב' התשע"ד ( 25במרס )2014
(חמ )3-495

1

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א)( )2לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומו של התאגיד
א .יוניברס טרנזיט בע"מ ,שמספרו בפנקס  ,8474מפנקס סוכני
המכס.

שם המחצבה
מחצבות נחל ניצנה
דרום (חופרי הדרום
ואחים פרהוד)

המחיקה היא לצמיתות והיא בתוקף מיום ד' באדר ב'
התשע"ד ( 6במרס .)2014
כ"ג באדר ב' התשע"ד ( 25במרס )2014
(חמ )3-495
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .356

נקודות ציון התוחמות
את השטח הטעון שיקום
147740/530498
149188/528311
148298/527742
146871/529994

בעלות
רמ"י

ח' באדר ב' התשע"ד ( 10במרס )2014
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
1
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משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .356

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

ס"ח התשע"א ,עמ' .762

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס
סוכני המכס

1

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .356

חוקי א"י כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שם המחצבה

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

מחצבת קיסריה -
שכונה 12

1

נקודות ציון התוחמות
את השטח הטעון שיקום

שם המחצבה
מחצבת הבור הקרסטי
 צבעי רמון  -מכתשרמון

187970/502174
188304/502447
188393/502512
188492/502493
188547/502454
188636/502371
188600/502260
188530/502170
188280/502060
188223/502040
188056/502110
187970/502174

בעלות
רמ"י

191257/709896
191259/709860
191283/709824

רמ"י

כ"ג באדר א' התשע"ד ( 23בפברואר )2014
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ב באדר ב' התשע"ד (24
במרס  ,)2014בתיקי בד"א  ,80/13 ,76/13החליט להטיל על חסן
עבאדי ,רישיון מס'  ,11351עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים (במקום
שנים עשר החודשים שנגזרו עליו בתיק בד"מ .)120/12

כ"ד באדר א' התשע"ד ( 24בפברואר )2014
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
1

נקודות ציון התוחמות
את השטח הטעון שיקום

בעלות

תוקף ההשעיה ,בניכוי השעיה שכבר רוצתה ,מיום כ"ב
באדר ב' התשע"ד ( 24במרס  )2014עד יום כ' באדר א' התשע"ו
( 29בפברואר .)2016
כ"ד באדר ב' התשע"ד ( 26במרס )2014
(חמ )3-94
1

חוקי א"י כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי פקודת המכרות

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"א באדר ב' התשע"ד (23
במרס  ,)2014בתיקי בד"א  ,79/13 ,77/13החליט להטיל על יוסף
רוטמן ,רישיון מס'  ,7814עונש של הוצאה מן הלשכה.

שם המחצבה
מחצבת קיסריה -
שכונה 12

1

נקודות ציון התוחמות
את השטח הטעון שיקום
191184/709821
190921/710013
191093/710167
191146/710910
191184/710200
191343/710200
191343/709953
191312/709951
191275/709931

בעלות
רמ"י

תוקף ההוצאה מיום כ"א באדר ב' התשע"ד ( 23במרס .)2014
כ"ד באדר ב' התשע"ד ( 26במרס )2014
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ז באדר א'
התשע"ד ( 17בפברואר  ,)2014בתיק בד"מ  ,036/2012החליט

חוקי א"י כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94
1

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

5467

להטיל על דניאל כהן ,רישיון מס'  ,10590עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
עד יום ב' בתמוז התשע"ד ( 30ביוני .)2014
ג' בניסן התשע"ד ( 3באפריל )2014
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח בכסלו התשע"ד
( 21בנובמבר  ,)2013בתיק בד"מ  ,024/2013החליט להטיל על
אחמד אבו רומי ,רישיון מס'  ,49643עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
עד יום ב' בתמוז התשע"ד ( 30ביוני .)2014
א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ז באדר ב'
התשע"ד ( 19במרס  ,)2014בתיק בד"מ  ,093/2012החליט להטיל
על מונדר גאבר ,רישיון מס'  ,18796עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרה חודשים במצטבר
לעונש השעיה קיים.
תוקף ההשעיה מסיום השעייה קודמת ,מיום י"ט באדר ב'
התשע"ט ( 26במרס  )2014עד יום כ"ח בטבת התש"פ ( 25בינואר
.)2020
כ"א באדר ב' התשע"ד ( 23במרס )2014
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"א בשבט התשע"ד
( 22בינואר  ,)2014בתיק בד"מ  ,117/2012החליט להטיל על רודי
זקנון ,רישיון מס'  ,14501עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של ארבעה עשר חודשים.
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תוקף ההשעיה מיום א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
עד יום י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי .)2015
א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ב באדר ב'
התשע"ד ( 24במרס  ,)2014בתיק בד"מ  ,028/2010החליט להטיל
על זיאד מסאלחה ,רישיון מס'  ,42534עונש של הוצאה מן
הלשכה מיום כ"ב באדר ב' התשע"ד ( 24במרס .)2014
א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב ספסופה מחלת
הניוקסל:
מושב ספסופה ,מירון ,צבעון ,אור הגנוז ,בר–יוחאי ,גוש חלב,
חורפיש ,סאסא ,דוב"ב ,כרם בן זמרה ,ריחאניה ,עלמה ,דלתון,
בית ג'אן ,פרוד ,שפר ,אמירים ,כפר שמאי ,צפת ,ביריה ,עין
זיתים ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב
ספסופה.
ד' בסיוון התשע"ד ( 4במאי )2014
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

תיקון הודעה בדבר מינוי חברי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
החליטה מועצת עיריית באר שבע ,בישיבתה ביום כ"ד
באדר ב' התשע"ד ( 26במרס  ,)2014למנות את עו"ד אברהם
פרץ ליושב ראש ועדת ערר במקומה של עו"ד כרמית אהרון
אמונה; ההודעה על מינוי חברי ועדת ערר שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6492התשע"ג ,עמ'  ,754תתוקן לפי זה.
ט' בניסן התשע"ד ( 9באפריל )2014
(חמ -3-265ה)1
רוביק דנילוביץ'
ראש עיריית באר שבע
1

ק"ת התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
48331
שם התכנית :תוספת קומה והגדלת אחוזי בנייה ,
שכונת צור באהר
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'58991 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
 /6836א
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת צור באהר ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 221405
קואורדינטה Y: 626791
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות.83798 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה והגדלת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  1מיוחד למגורים ב'. תוספת יח"ד וקביעת מס' יח"ד לסה"כ  1יח"ד. תוספת קומות וקביעת מספר הקומות המרבי ל 8-קומות. קביעת שטחי הבנייה המירביים לסה"כ הבנין ל- 979.16מ"ר (מתוכם  939.59מ"ר שטחים עיקריים ו-
 673.69מ"ר שטחי שירות )
 קביעת קווי בנין מירביים חדשים. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. קביעת הוראות בגין הריסה. קביעת הוראות להוצאת 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 ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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':
 /49424א
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה  ,תוספת  5יח"ד,
שכ' בית צפפא
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' /56585 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
6857
ביטול
מק /1366 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :א סאפא ,שכונת בית צפאפא,
סמוך לרחוב הרוזמרין
גוש טבליה לא מוסדר חלקה  589בשלמותה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 219450
קואורדינטה Y: 626650
מטרת התכנית:
תוספת  6קומות על בניין קיים ותוספת  1יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  1מיוחד לאזור
מגורים ב'.
 .6תוספת  1יח"ד על בניין קיים ,הכולל  6יח"ד ומסחר,
לכדי  7יח"ד.
 .8קביעת מספר הקומות ל 1-קומות מעל קומת חניה
תת קרקעית.
 .1קביעת שטחי בנייה מרביים ל 6331.63-מ"ר מתוכם
 5153.88מ"ר שטח עיקרי ו 866.85-מ,ר שטח מסחר)
ו 188.95 -מ"ר שטחי שירות.
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 .1קביעת הוראות לחזית מסחרית במפלס קומת
הקרקע בהתאם לנספח הבינוי ,נספח מס' .5
 . 9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בינוי.
 . 9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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':
 /48534א
שם התכנית :תוספת יח"ד במגרש מגורים -
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
מס' /58195 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
במ /8117 /א
ביטול
מק /1366 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית חנינא החדשה,
שכונת בית חנינה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 222050
קואורדינטה Y: 637275
גושים וחלקות:
גוש ,83953 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.539 :
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מטרת התכנית:
הרחבת בנין מגורים ותוספת יח"ד  ,סה"כ  55יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  9לאזור מגורים ב'.
ב .קביעת הוראות ל 55 -יח"ד בתחום התכנית  ,מהם 1
יח"ד קיימות בהיתר ו 9 -יח"ד הבנויות ללא היתר.
ג .הגדלת שטחי הבנייה המרביים ל 6699 -מ"ר כולל 179
מ"ר שטחי חניה תת קרקעית .השטח כולל  5178מ"ר
שטחים עיקריים ו 687 -מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע.
ד .קביעת בינוי להכשרה חלקית של  6קומות בנויות
ולתוספת של קומה חלקית חדשה ,סה"כ  1קומות מעל
קומת חניה תת קרקעית.
ה .קביעת הוראות להריסה חלקית של המבנה.
ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ז .קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
ח .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ט .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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':
41891
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה לבנין מגורים
ראס אל עמוד
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'51863 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6999
ביטול
1998
ביטול
96
ביטול
מק /1366 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת ראס אל עמוד
קואורדינטה X: 222900
קואורדינטה Y: 631000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,68898 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.87 :
מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש בן  1קומות בשכונת ראס אל עמוד,
ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ג'.
ב .קביעת שטחי הבנייה המרביים ל 995.1-מ"ר מתוכם
 189.6מ"ר לשטח עיקרי ו 818.6 -מ"ר לשטחי שירות.
ג .קביעת מספר יחידות הדיור ל.1 -
ד .קביעת מספר הקומות ל 1 -קומות מעל קומת מרתף
 חניון.ה .קביעת קווי בנין חדשים.
ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית.
ז .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ח .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
י .קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.
יא .קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
414-1185301
שם התכנית :הקמת מבנה מגורים ,מסחר
וייעוד ציבורי בפינת רח' יפו והמלך ג'ורג'
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'535-3391973 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6158א
ביטול
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1366
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מרכז העיר ירושלים רחוב :המלך ג'ורג' . 5
יישוב :ירושלים רחוב :יפו . 18
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 220721
קואורדינטה Y: 632250
גושים וחלקות:
גוש83318 :ף לא מוסדר ,חלקות במלואן.638 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש למסחר ,ייעוד ציבורי ,מגורים
ומשרדים בפינת הרחובות יפו והמלך ג'ורג' .יתאפשר
גם שימוש מלונאי.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח מסחרי לאיזור מגורים ,מסחר
ומבנים ומוסדות ציבור.
ב .קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש.
ג .קביעת שטחי בנייה בהיקף של  7995מ"ר ,מהם
 6193שטחים עיקריים למגורים 899 ,שטחי שירות
למגורים 633 ,מ"ר עיקרי למרפסות מקורות למגורים,
 5575שטחים עיקריים למשרדים ו 568-שטחי שירות
למשרדים 6863 ,שטחים עיקריים למסחר ו 583-שטחי
שירות למסחר 633 ,מ"ר לייעוד ציבורי ,ו 998-מ"ר
שטחי שירות לקומה טכנית .ניתן לשנות את חלוקת
השטחים בין השימושים ,כל עוד ישמרו  633מ"ר
לשימוש הציבורי ,שטחי המגורים לא יעלו על  ,13%ו1-
הקומות התחתונות יישארו בייעוד מסחרי וציבורי בלבד.
שטחי השירות לקומה הטכנית ישמשו למערכות טכניות
(מיזוג אוויר ,צנרת תברואה וכדומה) בלבד.
ניתן לייצר שימושים מלונאים בכל שטח התכנית מלבד
בקומת הקרקע ובשטח המיועד למבני ציבור.
ד .קביעת מס' יח"ד המרבי לכ.11-
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ה .קביעת שטח יחידת דיור מקסימלי ל 11-מ"ר ,כך
שכל הדירות יהיו פטורות מחניה .שטח היחידה אינו
כולל מעברים ,מדרגות ומעליות ,ממ"קים וכדומה.
ו .הגדלת מס' הקומות ל 53-קומות מעל הכניסה
הקובעת באגף הצפוני ,ול 9-קומות מעל הכניסה
הקובעת באגף הדרומי ,מעל  6קומות תת קרקעיות
מלאות .כמו כן תותר בניית קומה טכנית ,בגובה של עד
 5.1מ'.
ז .קביעת שימושים עבור חזית מסחרית.
ח .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
י .קביעת הוראות בגין הפקעה לצרכי ציבור.
יא .קביעת הוראות בגין גגות משותפים.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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':
414-1121454
שם התכנית :תוספת קומות לבניין מגורים
בשכ' ואדי אל ג'וז
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'535-3381515 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
מק7171 /
ביטול
 /1599ב
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מספר התכנית

סוג היחס
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אבו פירס אל חמדני .
שכ' ואדי אל ג'וז מרכז.
קואורדינטה X: 222633
קואורדינטה Y: 633199
גושים וחלקות:
גוש ,83159 :מוסדר ,חלקי חלקות.59 :
מטרת התכנית:
תוספת קומות והרחבת דיור בשכ' ואדי אל ג'וז.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  5למגורים ב'.
.6קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א .תוספת בנייה בקומת קרקע וקומה א' לשם הרחבת
יח"ד קיימות.
ב .תוספת בנייה בקומה ב' לשם תוספת יח"ד אחת.
ג .תוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם יצירת  8יח"ד
חדשות.
.8הגדלת שטחי הבנייה המרביים ל  5617מ"ר מתוכם
 5571מ"ר שטחים עיקריים ו 96מ"ר שטחי שירות.
.1הגדלת מס' הקומות המרביים ל  1קומות מעל קומת
מרתף חלקית.
.1הגדלת מס' יח"ד מ  1יח"ד ל 9יח"ד.
.9קביעת קווי בנין חדשים לבנין.
.7קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.
.9קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
.8קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים 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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
414-1415103
שם התכנית :הקמת בנין חדש למגורים
בשכ' שועפאט  -ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ( 5891להלן" :החוק") ,כי במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס'535-3531179 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
96
ביטול
8919
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1366
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב דאר א סלאם – שכונת שועפאט
קואורדינטה X: 222415
קואורדינטה Y: 635700
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,83113 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.831 ,7 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש למגורים בן  1קומות מעל  5קומת מרתף.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  6לאזור
-5
מגורים ג'.
קביעת בינוי עבור בניין מגורים חדש.
-6
קביעת שטחי בנייה ל  191.33מ"ר ,מתוכם
-8
 617.33מ"ר עיקרי ו  687.33מ"ר שירות.
קביעת קווי בניין חדשים.
-1
קביעת מס' יחידות הדיור ל 1 -יחי"ד.
-1
קביעת מס' הקומות ל 1 -קומות מעל  5קומת
-9
חניה תת קרקעית.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
-7
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
-9
קביעת הוראות בגין מבנים /גדרות להריסה.
-8
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
53
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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':
414-1441541
שם התכנית :מתחם פינוי ובינוי אלכסנדריון ,גוננים -
ירושלים
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'535-3553153 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1191א
ביטול
96
ביטול
5891
ביטול
5999
ביטול
1971
ביטול
1366
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שכונת גוננים ,
יישוב :ירושלים רחוב :אלכסנדריון ,58 ,8 ,1 ,7 ,8 ,5
.58 ,57 ,51
רחוב :טוביה 9 ,9 ,1 ,6
קואורדינטה X: 219275
קואורדינטה Y: 629100
הכל על פי הגבולות המוסמנים בתשריט בקו כחול.
מרחבי תכנון גובלים :ירושלים.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 83518 :חלקות במלואן.579 ,571 :
גוש 83518 :חלקי חלקות.577 ,599 ,583 :
גוש 83511 :חלקות במלואן.551 ,58 ,56 ,55 ,1 ,8 ,6 :
גוש 83511 :חלקי חלקות.5 :
גוש 83575 :חלקי חלקות.591 :
גוש 83576 :חלקות במלואן,91 ,98 ,19 ,11 ,19 ,16 :
.99 ,99
גוש 83576 :חלקי חלקות.76 :
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מטרת התכנית:
הריסת מבנים קיימים בחלקות ובמקומם בנית  56בנייני
מגורים בני  7קומות כ"א  ,סך  678יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן : שינוי ייעוד ,ממגורים מיוחד ,שטח לבניין ציבורי ,ודרךלמגורים ד' ,מתקנים הנדסיים ,מבנים ומוסדות ציבור,
שצ"פ ודרך.
 קביעת סך היקף שטחי הבנייה בשטח ל 11,895-מ"ר(מתוכם  68,885מ"ר שטחים עיקריים ,שמתוכם 696
מ"ר שטחי מסחר ו 1,898-מ"ר שטחי שירות על
קרקעיים ו 69,935-שטחי שירות תת קרקעיים).
 קביעת בינוי עבור הקמת  56בניינים חדשיםלמגורים ,בהתאם לנספח הבינוי.
 קביעת קווי בנין חדשים. הגדלת מס' יחידות הדיור מ 99-יחידות דיור ל678-יחידות דיור.
 קביעת מס' קומות ל 7-קומות מעל קומות תתקרקעיות עבור מחסנים וחנייה.
 קביעת השימושים עבור חזית מסחרית ברחוב יהודההנשיא (חלקות .)16,19
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית וקביעת תנאיםלמתן היתר בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין ביטול דרך. קביעת הוראות בגין מבנה\גדר\מדרגות להריסה. קביעת הוראות בגין הרחבת דרך. קביעת הוראות בגין פיתוח שצ"פ. קביעת הוראות בגין עצים לשימור  /לעקירה  /להעתקה.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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון36-9689955 :
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 אישור תכנית מתאר מקומית מס':
0899
שם התכנית :קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום
מתחם  41ו , 91 -שעפט מע' לדרך רמאללה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'7966 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /8119 /א
שינוי
7979
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת שועפט  ,ממערב לדרך רמאלה.
שטח בין קואורדינטות אורך 665/633 - 665/971
שטח בין קואורדינטות רוחב 981/971 - 981/533
גושים  83119 ,83119 ,83111חלקות דרך ללא מספר
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 83119 :חלקי חלקות.61 :
גוש 83111 :חלקות במלואן.75 - 73 ,65 :
גוש 83119 :חלקות במלואן,69 -61 ,65 -59 ,7 -9 ,1 -8 :
.93 - 19 ,11 - 18 ,15 ,11 - 18 ,13 - 85
גוש 83119 :חלקי חלקות.9 ,1 ,6 :
גוש 83117 :חלקות במלואן.91 ,19 :
גוש 83119 :חלקות במלואן,88 -89 ,89 -81 ,59 -1 :
.91 - 96 ,19
גוש 83119 :חלקי חלקות.91 ,95 - 93 ,87 :
מטרת התכנית:
א .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני בתחום מתחם
מס'  53ו 63 -לאיחוד וחלוקה מחדש ,שנקבע בתכנית
מס' במ /8119 /א.
ב .שינוי במערך ייעודי הקרקע הבאים :
 )5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  1מיוחד – גלעין
הכפר לאזור מגורים  5מיוחד ולדרך חדשה ו/או הרחבת
דרך ,לשטח לבניין ציבורי ,לשטח ציבורי פתוח ולמעבר
ציבורי להולכי רגל.
 )6שינוי ייעוד שטח מדרך לאזור מגורים  5מיוחד לשטח
פתוח ציבורי ולבניין ציבורי.
 )8שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים
 5מיוחד ולדרך חדשה ו/או הרחבת דרך.
 )1שינוי ייעוד שטח מבניין ציבורי לאזור מגורים 5
מיוחד ,לאזור מגורים  1מיוחד  ,למעבר ציבורי להולכי
רגל ,ולדרך חדשה ו/או הרחבת דרך.
 )1בתא שטח מספר  8א ,שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים מיוחד לאזור מגורים  6ולדרך חדשה.

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

ג .קביעת אחוזי הבנייה המרביים ,מספר הקומות
המרבי וקווי הבניין המרביים בכל אחד משטחי התאי
שטח החדשים המיועדים לבניה.
ד .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה בשטח.
ה .התווית קטעי דרכים חדשות ומעברים ציבוריים
להולכי רגל.
ו .קביעת הוראות בגין בנינים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/31/6339ובילקוט הפרסומים  ,1718התשסח,
עמוד  ,5861בתאריך .39/35/6339
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :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':
414-1158408
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד והרחבת יח"ד -
אום טובא  -ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'535-3318578 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6836א
ביטול
96
ביטול
מק /1366 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אום טובא ,שכונת אום טובה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,83781 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 222164
קואורדינטה Y: 626493
מטרת התכנית:
הרחבות דיור ותוספת קומות לשם תוספת יח"ד באום
טובה.
עיקרי הוראות התכנית:
 -5שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  1מיוחד למגורים א'.
 -6קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות ותוספת
קומות לשם תוספת יח"ד.

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

 -8קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבניין ל-
 716.81מ"ר (מתוכם  951.97מ"ר שטחים עיקריים ו-
 589.67מ"ר שטחי שירות).
 -1קביעת קווי בניין חדשים.
 -1קביעת תוספת של  6יח"ד ,סה"כ  8יח"ד בשטח
התוכנית.
 -9קביעת מספר הקומות המרבי ל 8-קומות מעל קומת
מרתף.
 -7קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 -9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 -8קביעת הוראות בגין הריסה.
-53קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 35/55/6358ובילקוט הפרסומים  ,9996התשעד ,עמוד
 ,578בתאריך .59/38/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :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':
 /41949ב
שם התכנית :תוספת קומה וקומה חלקית לבניין קיים
ברח' החשמונאים ,40שכ' מקור ברוך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' /53656 :ב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5783
ביטול
1366
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :החשמונאים  ,57שכונת מקור ברוך
פינת גשר החיים,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
גושים וחלקות:
גוש ,83379 :מוסדר ,חלקות במלואן.597 :
קואורדינטה X: 219830
קואורדינטה Y: 632995

5475

מטרת התכנית:
תוספת קומה מלאה ,קומה חלקית (העליונה בנסיגה)
ותוספת בקומת העמודים מפלס  -+3.33סה"כ תוספת
 58יח"ד חדשות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  8לאזור מגורים ד'.
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 קביעת בינוי לתוספת  6קומות בנייה מעל הבנייןהקיים כאשר קומה עליונה בנסיגה ,וסגירת קומת
עמודים מפולשת קיימת לשם תוספת  58יח"ד חדשות
בהתאם לנספח הבינוי.
 קביעת בינוי לחפירת קומה תת קרקעית נוספתבמפלס  - 1.53לשם תוספת מקומות חניה.
 .8קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור בהתאם לנספח הבינוי.
 .1הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל  1317מ"ר
מתוכם שטחים עיקריים  6139מ"ר ו  6188מ"ר שטחי
שירות.
 .1הגדלת מספר יחידות הדיור מ  56יח"ד ל  61יח"ד.
 .9הגדלת מספר קומות מ  8קומות ל  1קומות מעל
שתי קומות חניה תת קרקעית.
 . 7קביעת השימושים בשטח למגורים.
 . 9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 . 8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 . 53קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים בחלקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 85/31/6358ובילקוט הפרסומים  ,9931התשעג ,עמוד
 ,1593בתאריך .39/39/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :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':
41191
שם התכנית :הרחבות יח"ד רח' השיירות - 43
שכ' קטמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'51163 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

5 476

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6979
שינוי
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :השיירות  ,59שכונת קטמון הישנה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,83337 :מוסדר ,חלקות במלואן.16 :
קואורדינטה X: 219750
קואורדינטה Y: 630060
מטרת התכנית:
הרחבת דירות מגורים בבניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב'.
ב .קביעת בינוי להרחבת יח"ד בכל הקומות בתוך
קונטור הבניין ,בהתאם לנספח הבינוי  ,קביעת בינוי
להרחבת בית כנסת קיים בחלקה בן קומה אחת.
ג .קביעת שטחי בנייה בהיקף של  983.69מ"ר מהם
 961.11מ"ר שטחים עיקריים למגורים  81.97 ,מ"ר
שטח ביה"כ ו 539.97 -מ"ר שטחי שירות
ד .קביעת מספר הקומות ל 1 -קומות מעל קומת מרתף
 ,קומה אחרונה מובלעת בגג הרעפים.
ה .קביעת הוראות בגין בנין לשימור.
ו .קביעת מספר יח"ד בבניין ל.8 -
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
ח .קביעת שימושים עבור בית כנסת.
ט .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
י .קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
יא .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 68/55/6358ובילקוט הפרסומים  ,9739התשעד ,עמוד
 ,5789בתאריך .69/55/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
48212
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה
למגרש מגורים בשועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'58838 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /8119 /א
ביטול
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :שועפאט ,שכונת שועפט,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,83116 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
קואורדינטה X: 222340
קואורדינטה Y: 635200
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה למגרש מגורים בשועפט.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  1מיוחד למגורים א'. קביעת הוראות בגין תוספת לשם הרחבת יח"ד קיימותבבניין ותוספת קומה חלקית לשם תוספת יח"ד.
 קביעת קווי בנין מרביים חדשים. הגדלת מספר הקומות מ 6 -קומות ל 8 -קומות מעלמפלס .3.33
 קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבניין ל968.19 -מ"ר מהם סה"כ  111.79מ"ר שטח עיקרי ו 71.73 -מ"ר
שטח שירות.
 הגדלת מס' יח"ד מ 8 -ל 1 -יח"ד. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/56/6358ובילקוט הפרסומים  ,9753התשעד ,עמוד
 ,5891בתאריך .38/56/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

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':
41821
שם התכנית :תוספת בנייה בשכונת א-טור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'51883 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1831א
ביטול
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אל סהל ,שכונת א -טור אזור אל סהל
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
לא מוסדר.
גושים בחלקיות.83989 :
קואורדינטה X: 223800
קואורדינטה Y: 632125
מטרת התכנית:
תוספת קומה מעל בנין קיים וחפירת שטח בקומת
קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח ממגורים  1למגורים ב'.
 . 6קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים לשם
יצירת יח"ד אחת והכשרת שטח בקומת הקרקע לשם
יצירת קומת חניה עלית מקורה.
 .8הגדלת שטחי הבנייה המרביים לבנין ל 119 -מ"ר מתוכם
 183מ"ר שטחים עיקריים  99מ"ר שטחי שירות.
 .1הגדלת מס' הקומות ל 1 -קומות.
 .1קביעת קווי בנין חדשים.
 .9קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר
 .7קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ,ותנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 85/35/6351ובילקוט הפרסומים  ,9711התשעד ,עמוד
 ,8119בתאריך .69/35/6351
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים

5477

טלפון ,36-9689955 :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':
414-1139029
שם התכנית :בניין חדש בן  1קומות ,צור באהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'535-3396786 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6836א
שינוי
 /6836ב
שינוי
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1366 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :צור בחר  ,5שכונת צור באהר
מרחבי תכנון גובלים :ירושלים.
גושים וחלקות:
גוש ,83791 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 221800
קואורדינטה Y: 627510
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
הקמת בניין בן  1קומות סה"כ  1יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  1מיוחד למגורים ג' קביעת בינוי עבור בניין חדש. קביעת מס' יח"ד לסה"כ  1יח"ד. קביעת מספר הקומות המרבי ל 1-קומות מעל קומתמרתף.
 קביעת גובה מרבי ל 51.81-מטר מעל .3.33 קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבניין ל- 839.61מ"ר (מתוכם  111.61מ"ר שטחים עקרים ו
 816.88מ"ר שטחי שירות).
 קביעת קווי בניין מרביים חדשים. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ועקירה. קביעת הוראות בגין הריסה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת שלבי בצוע למימוש התוכנית.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 63/56/6358ובילקוט הפרסומים  ,9751התשעד ,עמוד
 ,6371בתאריך .58/56/6358
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :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':
414-1449218
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה למסחר,
רח' אליהו קורן ,חומת שמואל ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'535-3556819 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
7138
שינוי
96
ביטול
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :קורן אליהו .
ירושלים ,שכונת חומת שמואל ב' ,מרכז השכונה.
גושים וחלקות:
גוש ,68887 :מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
קואורדינטה X: 221320
קואורדינטה Y: 625551
מטרת התכנית:
הרחבת קומות מסחר קיימות ותוספת זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 6.6.5שינוי ייעוד שטח משטח למסחר למסחר ומשרדים
 6.6.6קביעת שטחי בנייה מרביים בהיקף של 5111.61
מ"ר מהם  983.3מ"ר שטחים עיקריים ו 961.61-מ"ר
שטחי שירות וחניה תת קרקעית.
 6.6.8שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 6.6.1קביעת מספר קומות ל 8-קומות מתוכן קומה 5
מתחת למפלס  +3.33ו 6-קומות במפלס  +3.33ומעליו.
 6.6.1קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 6.6.9קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 6.6.7קביעת הוראות בגין טיפול בגג המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/53/6358ובילקוט הפרסומים  ,9995התשעד ,עמוד
 ,981בתאריך .61/53/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
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 8535835טלפון .36-9683698 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,36-9689955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחבי תכנון מקומי:
בית שמש ,מטה יהודה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
419-1453991
שם התכנית :גן לאומי עמק האלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש ,מטה יהודה מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'536-3519663 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מי633 /
שינוי
בש633 /
שינוי
משי9 /
שינוי
מי958 /
כפיפות
תמא8 /
כפיפות
תמא /68 /8 /א
כפיפות
תמא81 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
תממ83 /5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עמק האלה ורכס הגבעות הצפוני שלו
קואורדינטה X: 197337
קואורדינטה Y: 622555
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 81515 :חלקות במלואן.1 :
גוש 81515 :חלקי חלקות.9 ,7 ,1 ,5 :
גוש 81516 :חלקי חלקות.1 ,1 ,8 ,6 ,5 :
גוש 81695 :חלקות במלואן.57 ,1 :
גוש 81695 :חלקי חלקות,98 ,88 ,65 ,59 ,8 ,6 ,5 :
.98 ,77 ,79
גוש 81698 :חלקי חלקות.15 :
גוש 81686 :חלקי חלקות.59 ,9 :
גוש 81681 :חלקי חלקות.69 ,67 ,69 ,51 ,53 :
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מטרת התכנית:
 . 5הכרזה על עמק האלה ,בשטח שבין רמת בית שמש
בצפון ,כביש  871בדרום ,כביש  89במערב וכביש
 8911במזרח כגן לאומי ,הכולל תחתיו שטחי חקלאות
נופית ,נחל ושמורת טבע.
 . 6שמירה והגנה על העמק כמכלול נופי רציף ,המהווה
חלק ממרחב אקולוגי בעל רגישות נופית גבוהה ביותר
(כפי שהוא מוגדר בתמ"מ 5/83ובתמ"א  ,)81ובכלליות
שמירה על החי והצומח בעמק במצבם הטבעי.
 .8שימור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים חשובים כגון
ח'רבת קייפאה ובית נטיף והסדרת מערך הביקור,
החניה והתנועה באתרים אלה.
 . 1הסדרת המעברים בין שכונות רמת בית שמש והגן
הלאומי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעודי קרקע מ :מגורים ,יער ,שטח פתוח,
קרקע חקלאית ,שמורת טבע ,נחל ,דרך וטיפול נופי ל:
גן לאומי ,שמורת טבע ,חקלאי פתוח ונחל.
 . 6קביעת הוראות בדבר תנאים להוצאת היתרי בנייה.
 . 8קביעת הוראות בדבר בינוי ,פיתוח ועיצוב סביבתי,
פיתוח תשתיות.
 .1קביעת השטחים העיקריים ( 813מ"ר) ,שטחי
השירות ( 513מ"ר) וסך כל השטחים המוצעים בתכנית
( 133מ"ר).
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8535835טלפון:
 .36-9683698העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בית שמש ,נחל שורק  53בית
שמש  88533טלפון ,36-8833779 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,טלפון36-8833999 :
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 -
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
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מחוז תל-אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחבי תכנון מקומי:
מחוז תל אביב ,גלילית ,קרית אונו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תגפ /4 /522 /קא830 /
שם התכנית :שכונת האקליפטוסים תל השומר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו מופקדת תכנית
מס':
מפורטת
ברמה
מקומית
מתאר
תגפ /5 /188 /קא897 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
R/ 6
שינוי
קא5 /833 /
שינוי
תמא6 /1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית אונו .
יישוב :תחום שיפוט מחוזי /גלילי  -מחוז תל אביב.
גבולות התכנית:
בתחום מחנה תל השומר
מצפון  -דרך דורי
ממזרח  -דרך מס' ( 1966המשך רחוב לוי אשכול
בקרית אונו)
ממערב  -מחנה תל השומר
מדרום " -פרדס בחיסכון" בתחום עיריית קריית אונו
גושים וחלקות:
גוש 9685 :חלקות במלואן.515 ,558 :
גוש 9685 :חלקי חלקות,89 ,89 ,81 ,99 ,19 ,9 - 1 :
.513 ,556 - 555 ,533
גוש 9686 :חלקי חלקות.18 ,68 - 67 :
גוש 9688 :חלקי חלקות.79 ,18 :
גוש 9199 :חלקי חלקות.585 ,569 ,561 ,553 ,538 :
גוש 9197 :חלקות במלואן.586 :
גוש 9199 :חלקות במלואן- 13 ,86 - 66 ,63 - 55 :
,99 - 99 ,91 - 18 ,17 - 11 ,16 - 19 ,11 - 18 ,15
.531 ,88 ,87 ,81 ,88 ,85 ,98
גוש 9199 :חלקי חלקות,88 - 89 ,81 - 88 ,8 - 9 :
.536 ,97 ,91 ,98 ,11 - 18 ,17 ,11 ,16
גוש 9198 :חלקות במלואן,79 - 73 ,97 - 18 ,17 - 5 :
.81 - 91 ,98 ,93 - 79
גוש 9183 :חלקי חלקות.136 ,188 ,593 ,13 - 15 ,89 :
גוש 9187 :חלקות במלואן.538 - 533 :
גוש 9187 :חלקי חלקות.681 ,531 :
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מטרת התכנית:
 .5שינוי שטח בייעוד חקלאי לטובת הקמת שכונת
מגורים חדשה בת כ 6,933-יח"ד ,מתוכן  563יח"ד
ל"דיור מיוחד" ,במסגרת תכנית מפורטת.
 . 6הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף הנדרש לשכונה
וכן למרקם הבנוי מצפון.
 .8הקמת פארקים רחבי ידיים.
 .1שמירת ערכי הטבע וחורשות האקליפטוסים הקיימות
ושילובם בשטחי כלל היעודים בתכנית.
 . 1תכנון המרחב ביצירת רחובות ,כיכרות ,שטחים
ציבוריים פתוחים וקביעת השימושים בהם.
 . 9קביעת אתרים לשימור ,מיקומם וסיווגם.
 .7תכנון מתארי לחלק משטח מתחם התכנית.
הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית ושטח המשמש כיום
למחנה צבאי -מתקן בטחוני לאזורים ביעודים הבאים:
 .5תכנית מפורטת:
 מגורים ד' מעורב מגורים ,מסחר ,תעסוקה מגורים מיוחד מבנים ומוסדות ציבור שטחים ציבוריים פתוחים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור דרכים מוצעות .6תכנית מתארית:
 מגורים מבנים ומוסדות ציבור שטחים ציבוריים פתוחים דרכים מוצעות שטח לתכנון בעתיד .8קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
 .1קביעת הוראות בנייה ,כדלקמן:
 קביעת מספר יחידות הדיור ושטחי הבנייה המותרים קביעת התכסית המותרת קביעת מרווחי בין המבנים קביעת גובה בניינים מותר הנחיות לבינוי הנחיות לעיצוב אדריכלי . 1התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
 . 9קביעת הוראות והנחיות לשימור מבנים.
 .7קביעת הוראות לפיתוח תשתיות.
 .9קביעת הנחיות סביבתיות.
 . 8קביעת שלבים לפיתוח וההתניות לביצועם.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות  .51:33 -55:33העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
קרית אונו ,רבין יצחק  15קרית אונו  ,1115316ועדה
מקומית  -מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך
בגין  561תל אביב-יפו  97356טלפון.38-7986199 :
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 :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב -יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תא8292 /
שם התכנית :מתחם וסרמן-פוריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :תא8868 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תאB /
שינוי
תא6939 /
שינוי
תא887 /
שינוי
תא /ג
ביטול
תא /ג5 /
ביטול
תא /ע5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :וסרמן יעקב . 7 , 1
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :פוריה . 51
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הרבי מבכרך .
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :פוריה . 58 , 57
גבולות התכנית:
ממערב ומצפון -הרבי מבכרך
מדרום -רחוב פוריה
ממזרח -רחוב וסרמן
גושים וחלקות:
גוש 7359 :חלקי חלקות.518 :
גוש 7315 :חלקות במלואן.51 - 8 :
גוש 7315 :חלקי חלקות.561 - 568 :
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מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מתעשיה ומלאכה למגורים /מלונאות ,מסחר
ושב"צ .איחוד וחלוקה של חלקות שלא בהסכמת
הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק .שינוי הוראות תכניות
מאושרות בדבר יעודים ,קווי בניין ,בינוי וגובה מבנים.
הגדרת שטחים ירוקים (שפ"פ /שצ"פ) ושימור מבנים
היסטוריים בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים של חלקות ,8
 51 ,51 ,58 ,56 ,55 ,53לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
 . 6ביטול דרך מאושרת ושינוי יעודה לשצ"פ.
 .8שינוי ייעוד מתעשיה ומלאכה למגורים  /מלונאות,
מסחר ושב"צ.
 .1שינוי ייעוד מתעשיה ומלאכה לשצ"פ.
 .1שינוי מזערי מייעוד של תעשיה ומלאכה לדרך.
 .9שינוי ייעוד ממדרחוב למגורים  /מלונאות ומסחר.
 .7שינוי ייעוד ממדרחוב לשצ"פ.
 . 9קביעת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל בשטחי מגורים
מסחר ושפ"פ.
 .8קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ.
 .53קביעת קווי בניין בהתאם לתשריט.
 . 55קביעת מספר יח"ד ע"פ שטח מינימאלי וממוצע
עיקרי של  91מ"ר ליח"ד.
 .56קביעת עקרונות בינוי:
א .גובה המבנה ע"פ נספח הבינוי.
ב .תכסית ממוצעת מרבית כוללת של  73%ממגרשי
הבניה.
ג .שלביות הבניה.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות  .51:33 -55:33העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,שד' בן גוריון  99תל אביב-יפו ,טלפון:
.38-1657596
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 -

5481

מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב -יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תא4 /8881 /
שם התכנית :מרחב הדולפינריום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :תא5 /8893 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא5633 /
ביטול
תאA /
ביטול
תא /ג
ביטול
תא5813 /
ביטול
תמא /81 /ב1 /
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
תמא5 /56 /
כפיפות
תמא6 /1 /
כפיפות
תמא58 /
כפיפות
תא /ע5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו
רחוב הכובשים 96 ,93 ,79 ,79 ,71 ,76
רחוב לוי יוסף גונדר 8
רחוב הירקון 1 ,1 ,8א.
רחוב הכרמלית 59 ,51
רחוב חנניה 51
רחוב הרברט סמואל 8 ,5
גושים וחלקות:
גוש 7336 :חלקות במלואן.58 :
גוש 7336 :חלקי חלקות.55 - 8 ,8 ,5 :
גוש 7137 :חלקות במלואן.6 :
מטרת התכנית:
 . 5יצירת רצף לטיילת חוף הים זאת ע"י פינוי "מתחם
הדולפינריום" ,הריסת המבנים הקיימים והקמת שצ"פ
ייחודי הכולל מסעדה ומרכז לספורט ימי.
 . 6הקמת מבנה מלונאי הכולל מרכז כנסים ושרותי
מלונאות נלווים.
 .8הקמת מבנה מגורים.
 .1התווית חזיתות מסחריות.
 .1התווית דרכים המשכיות לדרכים קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5איחוד וחלוקה בכל שטח התכנית בהסכמת כל הבעלים.
 .6שינוי ייעוד הקרקע ממגרש מסחרי מיוחד ,שטח
ציבורי פתוח ,טיילת ,חוף הים ,שטח למבנה ציבור
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ודרך ,לשטח ציבורי פתוח ,דרך ,מגרש למסחר ותיירות,
ומגרש למגורים ,מסחר ותיירות כמצויין בתשריט.
 .8קביעת שימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
 . 1קביעת הנחיות לבינוי כמצוין בנספח הבינוי המנחה.
 .1קביעת גובה מגדלים עד  69קומות 535 ,מ' מעל פני
הים .גובה בנייה מרקמית במגרש  535עד  8קומות88 ,
מ' מעל פני הים ,ובמגרש  536עד  7קומות  69מ' מעל
פני הים.
 . 9קביעת זיקת הנאה לציבור ,כמצוין בתשריט.
 . 7קביעת הנחיות וזכויות בנייה לפיתוח שטח ציבורי
פתוח ולטיילת.
 .9קביעת זכויות בנייה כמפורט בטבלה .1
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון 99
תל אביב-יפו טלפון ,38-1657596 :קבלת קהל בוועדה
מחוזית בימים א' ,ג' ,ה' בשעה 51:33 – 55:33
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 :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב -יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
510-1412182
שם התכנית :מגדל רסיטל תא1105/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'137-3518388 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא8313 /
שינוי
תמא /81 /ב1 /
כפיפות
תמא68 /
כפיפות
תמא8 /
כפיפות
תא /ע5 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא6 /1 /
כפיפות
תמא1 /59 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :דרך בגין . 519
התכנית ממוקמת בין דרך נתיבי איילון במזרח לדרך
מנחם בגין במערב ,צפונית למגדל קרדן ודרומית
למתחם 'מגדלי הצעירים'.
קואורדינטה X: 180888
קואורדינטה Y: 665210
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9553 :חלקות במלואן.878 :
גוש 9553 :חלקי חלקות.896 :
מגרשים:
א בהתאם לתכנית תא8313 /
מטרת התכנית:
שינוי תכניות תא 8313/ע"י תוספת זכויות בנייה במגרש
"רסיטל" לטובת תוספת של  53קומות מעל הקומות
המותרות בתב"ע בתוקף ,שינוי ותוספת לשימושים
המותרים וכן עדכון יעודים עפ"י נוהל מבא"ת.
עיקרי הוראות התכנית:
)5שינוי ייעוד ממרכז עסקים ראשי למסחר ותעסוקה ומשטח
ציבורי פתוח ודרך תת קרקעית לדרך ו/או טיפול נופי.
)6תוספת של  53קומות מעל הקומות המותרות לפי
התכנית בתוקף תא.8313/
)8תוספת שטח עיקרי בסך  9,133מ"ר 963 ,מ"ר עיקרי
למרפסות ו 8,133 -מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה
הקובעת ,כל זאת לשימושי תעסוקה ו/או מלונאות בלבד.
)1תוספת שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת לפי
הפירוט הבא:
א)  633מ"ר לצורך חניית רכב דו גלגלי.
ב)  833מ"ר שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת
לטובת קירוי דרך השירות התת קרקעית במזרח
התכנית .במידה ושטחים אלו לא ינוצלו למטרה זו ,יתכלו.
)1שינוי קו בניין צדי דרום-מערבי  -בחזית הפונה
לתחנת הדלק מ  1מ' ל  1.1מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות .51:33 -55:33
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העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  99תל אביב-יפו טלפון:
.38-1657596
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 :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב -יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תא1111 /
שם התכנית :התחדשות עירונית ברח' לה גוורדיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :תא1313 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא /מק6985 /
שינוי
תא993 /
שינוי
תא /6861 /א
שינוי
תא6861 /
שינוי
תא /מק8899 /
שינוי
תאK /
שינוי
תא897 /
שינוי
תא /897 /א
שינוי
תא597 /
שינוי
תא6753 /
כפיפות
תא5919 /
כפיפות
תמא8 /89 /
כפיפות
תמא1 /59 /
כפיפות
תמא68 /
כפיפות
תמא59 /
כפיפות
תא6711 /
כפיפות
תא8891 /
כפיפות
תא8893 /
כפיפות
תא8113 /
כפיפות
תא /6913 /ב
כפיפות
תממ1 /
כפיפות
תא /ג5 /
כפיפות
תא /ע5 /
כפיפות
תא /מ
כפיפות
תא /מ5 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :לה גארדיה . .99 ,99 ,91
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הגבור האלמוני . 88
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :יפתח .9 ,1 ,6
גבולות התכנית:
צפון -רחוב לה גארדיה
דרום -רחוב יפתח
מזרח -רחוב הגיבור האלמוני
מערב -חלקות  859 ,858 ,119גוש 9588
גושים וחלקות:
גוש 9588 :חלקות במלואן.971 ,181 - 186 :
גוש 9588 :חלקי חלקות.991 ,978 ,111 ,169 ,163 :
מטרת התכנית:
 .5פינוי של  76יח"ד הקיימות ב 8-מבנים טוריים ,ובנייה
מחדש של  8מבנים בני  7-9קומות סה"כ בבנייה
מרקמית ,התוחמים שטח פתוח מצד אחד ויוצרים חזית
מסחרית על רחוב לה גוורדיה מצד שני.
 . 6קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי.
 . 8קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת
הבעלים בכל תחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת
הבעלים בכל תחום התכנית.
ב .קביעת הוראות בנייה:
 .5פינוי הדיירים והריסת  8מבני מגורים טוריים ברחוב
לה גוורדיה  99 ,99 ,91ברחוב יפתח  9 ,1 ,6וברחוב
הגיבור האלמוני 88
 . 6הגדלת שטחי הבנייה העיקריים למגורים.
 .8קביעת שטחי מסחר בקומת הקרקע הפונים לרחוב
לה גוורדיה ולרחוב הגיבור האלמוני פינת לה גוורדיה.
 . 1קביעת שטחים עיקריים למרפסות לכל יח"ד.
 .1קביעת גובה הבניינים על רחוב לה גוורדיה ועל רחוב
יפתח.
 . 9תינתן זכות מעבר בזיקת הנאה להולכי רגל בלבד
במרכז הפרוייקט לאורך החזית המסחרית ברחובות לה
גוורדיה (בתחום הקולונדה) והגיבור האלמוני בה יותרו
עבודות פיתוח וגינון בלבד.
ג .קביעת הנחיות למינוי חברת ניהול ואחזקה לפרוייקט.
ד .הרחבת הרחובות יפתח והגיבור האלמוני.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות  .51:33 -55:33העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,שד' בן גוריון  99תל אביב-יפו טלפון38- :
1657596
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 :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :רמת גן
הודעה בדבר הכנת תכנית מס'518-1918591 :
שם התכנית :רמת גן ,רחוב שלם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  79 + 77לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הכנת תכנית
מפורטת והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס'
.139-3639161
תחום התכנית:
יישוב :רמת גן רחוב :שלם  /6-9דרך הטייסים
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9516 :חלקות במלואן,538 ,98 ,99 ,97 ,99 :
.831 ,831 ,838 ,836 ,835 ,833 ,688 ,531
גוש 9516 :חלקי חלקות.675 ,698 ,695 ,83 :
גוש 9518 :חלקי חלקות.891 ,717 :
גוש 7615 :חלקי חלקות.16 :
קואורדינטה X: 182514
קואורדינטה Y: 662234
מטרות התכנית:
תכנית להתחדשות עירונית -פינוי בינוי לאורך דרך
הטייסים ,ברחוב מתחם שלם (שכנות רמת שקמה)
התכנית מציעה פינוי  511יח"ד ב 9-מבנים תורים ו8-
יחידות מסחר לצורך הקמת  8מגדלי מגורים הכוללים
שטחים לצרכי ציבור ,הוראות בינוי ופיתוח.
השינויים המוצעים:
לא יוצאו היתרי בנייה על פי סעיף  79לחוק.
תוקף התנאים:
תוקף התנאים לפי סעיף  79לחוק יוגבל ל 61-חודשים
מיום הפרסום או עד להפקדת התכנית לפי המוקדם
מביניהם.
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :רמת גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :רג /4488 /א
שם התכנית :מחנה גנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :רג /5598 /א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רג813 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת גן ,רחוב בן גוריון 18-91
כל רחוב מגדים ,רחוב קריניצי 78-538
כל רחוב הגת
גבולות התכנית:
במערב -רחוב קריניצי
בצפון -חלקות  891-883 ,735-736בגוש בגוש 9561
בדרום -חלקות ,175 ,199-191 ,986 ,985 ,189
 113 ,118 ,119-119בגוש 9561
מזרח -דרך בן גוריון ,גבול עם מרחב תכנון בני ברק
גושים וחלקות:
גוש 9591 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
פינוי מחנה צבאי והשלמת פיתוח המרקם העירוני על-
ידי שינוי ייעוד הקרקע לשימושים מיטביים כגון :מגורים,
מבנים ומוסדות ציבור ,מסחר ושטח ציבורי פתוח ,תוך
שימור בניינים היסטוריים ,שימור עצים בוגרים ויצירת
שטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת ייעודי קרקע למגורים ,שטח ציבורי פתוח,
שטח למבנים ומוסדות ציבור ,אזור מגורים מסחר
ותעסוקה ,דרכים ,שביל.
 .6קביעת זכויות והוראות בנייה לייעודי הקרקע השונים,
הכוללים  5,633יחידות דיור שטח עיקרי של 513,933
מ"ר למגדלי מגורים בניינים בני  88עד  17קומות מעל
הכניסה הקובעת 66,188 ,מ"ר שטח עיקרי למבנים
לצרכי ציבור ו 1,133-מ"ר שטח עיקרי למסחר
ומשרדים .סה"כ שטח עיקרי בתכנית  578,618מ"ר
סה"כ זכויות הבנייה בתכנית  813,987מ"ר שטח כולל.
 .8קביעת בניינים לשימור.
 . 1קביעת עצים לשימור ואתר לשימור נופי.
 .1קביעת הוראות והנחיות לבינוי ופיתוח השטח.
 .9קביעת שטח ציבורי פתוח בהיקף של  61,116מ"ר
והוראות לפיתוחו.
 .7קביעת מגרשים למבנים ומוסדות ציבור בהיקף של
 55,999מ"ר קביעת זכויות בנייה לייעוד זה בהיקף של
 87,966מ"ר שטח כולל מתוכו  66,188מ"ר עיקרי ו-
 51,368מ"ר שירות.
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

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  561תל אביב-יפו 97356
טלפון .38-7986199 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ,המעגל  69רמת
גן טלפון ,38-9718151 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה בשעה 51:33 – 55:33
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
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס':
498 /414 /19 /9
שם התכנית :מרכז מסחרי בפינת שד' התמרים
ודרך הערבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
569 /535 /36 /6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמא51 /
כפיפות
18 /535 /36 /6
כפיפות
535 /36 /6
כפיפות
תמא91 /8 /
כפיפות
תממ65 /51 /1 /
כפיפות
66 /551 /38 /6
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת
581.513
קואורדינטה X
891.633
קואורדינטה Y
ממערב לשדה התעופה באילת ,בין דרך הערבה לשד'
התמרים .מרכז העיר
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 13336 :חלקי חלקות.76 ,97 :
גוש 13313 :חלקות במלואן.5 :
גוש 13313 :חלקי חלקות.9 - 1 :
מטרת התכנית:
הקמת מרכז מסחרי עפ"י ההוראות לגבי "מרכז מסחרי
– אזרחי" שבתכנית  ,18/535/36/6תוך שימור המבנה
ההיסטורי של מגדל הפיקוח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הקמת מרכז מסחרי בן קומה אחת הכולל 8,933
מ"ר שטח עיקרי ועוד  5,163מ"ר אופציה לגלריות.
 . 6יצירת חיבור מדרך הערבה אל החניה תת קרקעית
של הפרויקט והמשך לרחוב גן בנימין הקיים.
 . 8הצללת הרחבה הציבורית הפתוחה ברשת שתי וערב
מתכתית.
.1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .1קביעת מבנה לשימור וקביעת השימושים המותרים בו.
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  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  81ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  91533טלפון:
 .39-9698781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
טלפון39-9897551 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
01 /918 /18 /5
שם התכנית :מגורים במגרש  951ברח' פינקל שמעון
 ,94שכ' נווה מנחם  -באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'71 /639 /38 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ516 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם ,רח' שמעון
פינקל ,ב"ש
קואורדינאטה 579973 X
קואורדינאטה 171791 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,89131 :מוסדר ,חלקות במלואן.88 :
גוש ,89131 :מוסדר ,חלקי חלקות.88 :
מטרת התכנית:
שינוי בזכויות בנייה ושינוי קווי בניין במגרש (תא שטח)
מס'  613המיועד לאזור מגורים א' בשכ' נווה מנחם,
באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
• הגדלת זכויות בנייה למטרות עיקריות למגורים א' מ-
 11%ל.91% -
• קביעת הנחיות ומגבלות בנייה עבור בריכת שחייה
פרטית פתוחה.
• שינוי קווי בניין לבנייה קיימת ומתוכננת ,כולל קביעת
קווי בניין למצללות ,בריכת שחיה ומחסן נפרד מהבית.
• קביעת מבנים להריסה.
• קביעת תכסית קרקע מרבית.
• קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
• קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 69/56/6358ובילקוט הפרסומים  ,9188התשע"ג,
עמוד  ,5339בתאריך .58/55/6356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 91533טלפון .39-9698781 :וכן במשרדי :הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון ,39-9198937 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
452 /413 /18 /5
שם התכנית :מגרש מגורים מס'  ,32רח' חומה ומגדל
 91/4שכונה ג'  -באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'518 /539 /38 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
7 /539 /38 /1
שינוי וכפיפות
91 /539 /38 /1
שינוי
589 /539 /38 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש מגורים מס'  ,98רח' חומה ומגדל  ,63/5שכ' ג',
באר שבע.
קואורדינאטה 595891 X
קואורדינאטה 178993 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,89368 :מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
גוש ,89368 :מוסדר ,חלקי חלקות.559 :
מגרשים:
 98בהתאם לתכניות7 /539 /38 /1 ;91 /539 /38 /1 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במגרש מס' ( 98תא שטח )98A
ברח' חומה ומגדל  63/5בשכ' ג' באר-שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ 83%-ל.16% -
 . 6הוספת קומה מעל המפלס הכניסה הקובעת ועליית
גג וקביעת גובה המבנה.
 .8הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ 9-מ"ר ל95-
מ"ר ( 51מ"ר לחנייה 9 ,מ"ר למחסן 56 ,מ"ר לממ"ד ו-
 19מ"ר לעליית גג( .תא שטח .)A89
 . 1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .1קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 .9קביעת הנחיות לכניסה מוטורית וחנייה בתחום המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/56/6358ובילקוט הפרסומים  ,9738התשע"ד,
עמוד  ,5811בתאריך .31/56/6358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 91533טלפון .39-9698781 :וכן במשרדי :הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע ,טלפון ,39-9198937 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
810-1409208
שם התכנית :דימונה הר נוף מגרש 911
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה מופקדת תכנית מפורטת מס':
937-3576878
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
81 /535 /36 /61
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש  631ברחוב הר ארבל  ,7שכונה הר נוף בדימונה
קואורדינטה X: 203617
קואורדינטה Y: 554897
גושים וחלקות:
גוש ,533861 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
חלוקת מגרש  631לשני מגרשים לפי סעיף  587לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
א .חלוקה לשני מגרשי מגורים.
ב .שינוי נקודתי בקווי הבניין.
ג .תוספת שטחי שרות.
ד .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  81ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  91533טלפון:
 .39-9698781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה ,שד הנשיא 5
דימונה  9933טלפון.39-9198596 :
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 -
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15453-04-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ע.ד.נ עבודות מ.מ .בע"מ ,ח"פ
 ,51-427224-4ת"ד  ,945קלנסווה ,40640
והמבקש :מוחמד חסן מוסטפא נסראללה ,ת"ז ,023430507
ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד ו/או מוחמד ותד ו/או מנאר מוואסי
ו/או ראאד אבומוך ו/או מראם עומר ו/או וסים גרה ,ת"ד ,362
באקה אלגרבייה  ,30100טל'  ,04-6281295פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.4.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.5.2014בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.20.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 16051-03-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רהיטי עין חרוד מ.ל .בע"מ ,ח"פ
,51-450978-5
והמבקשים :מוחמד סעד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או
יובל ארד ו/או תומר דוד ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה
 )18רמת גן  ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.5.2014בשעה .14.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דפוס נח בע"מ
(ח"פ )51-120344-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
ממשרד עורכי דין גונן אללוף ,רח' מניה שוחט  ,23אזור ,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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

לב-נון דגי נוי בע"מ
(ח"פ )51-465096-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפות כלליות שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסו בימים  11.11.2013ו–,27.3.2014
התקבלו החלטות לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב
אמסטר ,מרח' יפו  ,216ירושלים ,טל'  ,02-5000077למפרק 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.
יעקב אמסטר ,עו"ד ,מפרק

מיקומים בע"מ
(ח"פ )51-300409-3
(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  ,29.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל אוזן ,ת"ז ,55370373
מרח' דוד אבידן  ,12תל אביב ,משרדי יובלים ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

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

פורית אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-228810-1
(בפירוק מרצון)

לוג'יקול טק בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-470223-2

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  ,30.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב ,מרח' ויצמן ,4
תל אביב ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי פרייס ,ת"ז ,025013053
למפרק החברה.
נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לכתובת מרכז
עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ,לידי עו"ד שרון קדוש ,בתוך  14ימים מיום
פרסום הודעה זו בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.
איתי פרייס ,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.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

גולדן גולפק ישראל  1994בע"מ
(ח"פ )51-202505-7

ארט פקטורי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-250201-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישעיהו הורוביץ ,מרח'
הסדנא  ,13רעננה ,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.
ישעיהו הורוביץ ,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  ,1.4.2014התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דני שלזינגר ,מקבוצת נטו ,רח'
מאיר עזרא  ,5קרית מלאכי ,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.
דני שלזינגר ,רו"ח ,מפרק

ש .יעקובוב חניונים ,שמירה ,בניה וניקיון בע"מ
(ח"פ )51-311702-8

נאמן אחזקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-103684-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.3.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי בליטנטל,
ת"ז  ,036138428מרח' פנחס רוזן  ,72תל 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.

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  ,2.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם יעקובוב ,מרח'
המסגר 52א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למשרדי המפרק ,מסר את פילו ושות' ,משרד
עורכי דין ,רח' המסגר 52א ,תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יורם יעקובוב ,עו"ד ,מפרק

רועי בליטנטל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,
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בי-פיקס בע"מ

קרן השתלמות לעובדים בסקטור החקלאי אפקים בע"מ

(ח"פ )51-372436-9

(ח"פ )52-003181-6

(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  ,3.2.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי אריאל,
ת"ז  ,050788031ת"ד  ,464כפר הס  ,40692למפרקת 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  ,7.4.2014התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף עזריאל ,מרח' ליאונרדו
דה וינצ'י  ,19תל אביב ,טל'  ,03-6962921למפרק 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.

אורלי אריאל ,מפרקת

יוסף עזריאל ,עו"ד ,מפרק

י.א.מ ג'ימני בע"מ

פרומודיטי טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-244259-1

(ח"פ )51-446618-4

(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  ,6.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גפנית לגזיאל שבבו,
מרח' המייסדים  ,76ת"ד  ,294זכרון יעקב ,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  ,7.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב בר–זיק ,מרח' ראול
ולנברג  ,2רמת החיל ,תל אביב ,טל'  ,03-7684300למפרק 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  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.

גפנית לגזיאל שבבו ,עו"ד ,מפרקת

יניב בר–זיק ,עו"ד ,מפרק

אלפאנומריקס השקעות בע"מ

זברה אירועים בע"מ

(ח"פ )51-450883-7

(ח"פ )51-482489-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,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  ,8.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תהילה יונגר ,מרח'
סוקולוב  ,15ירושלים  ,92144טל'  ,02-6233344פקס' ,02-6667223
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.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת
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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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תהילה יונגר ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

אפ-סי נכסים בע"מ

עופר אורטופדיה (רעננה) בע"מ

(ח"פ )51-082529-2

(ח"פ )51-273086-2

(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  ,9.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון שיין ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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  ,10.4.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קורין מוניק עזרא,
ת"ז  ,306333469מרח' הרצל  ,68זכרון יעקב ,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.

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

קורין מוניק עזרא ,מפרקת

סוכנויות למקרקעין חדשים בע"מ

מערכות חינוך לוינסקי בע"מ

(ח"פ )51-069069-6

(ח"פ )51-232620-8

(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  ,9.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון שיין ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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  ,13.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם תורן ,ממשרד עורכי
דין גדעון פישר ,מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה ,39
תל אביב  ,67023למפרק 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.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

מגרש חלקה  3בגוש  6618בע"מ
(ח"פ )51-040656-4
(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  ,9.4.2014התקבלה 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.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

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.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

מרכז הפיתוח גרופקס  2012בע"מ
(ח"פ )51-473179-3
(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 ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את ג'קי מוסטוביץ ,מרח' אחד העם  ,16ירושלים ,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.
ג'קי מוסטוביץ ,מפרק

5491

שרוליק מדיה בע"מ

מג'יקור בע"מ

(ח"פ )51-410723-4

(ח"פ )51-343923-2

(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  ,9.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן חמו ,מרח' אבן
גבירול  ,52תל אביב  ,64364למפרק 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  ,10.4.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי,
מס' רישיון ,22146 ,ת"ז  ,024540916מרח' רמב"ן  ,24ירושלים,
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.
רענן חמו ,עו"ד ,מפרק

סתיו טביב אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-448694-3
(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  ,23.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון שוורץ ,מרח'
דרך אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק

טופ הפרת סחר בע"מ
(ח"פ )51-362455-1

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.
ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק

שאול ציפריס רואה חשבון
(ח"פ )51-333103-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונה רכס ,מרח' נווה
יהושע  ,55רמת גן ,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.
רונה רכס ,עו"ד ,מפרקת

מילי המכון ללמידה יעילה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-267495-3

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  ,9.4.2014התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר בן דור ,מרח' ביאליק ,15
רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיר בן דור ,רו"ח ,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  ,13.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפורה משולם ,ת"ז ,5333596
מרח' משה דיין  ,12יהוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צפורה משולם ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

ס.י.מ.ן הנדסת מערכות בע"מ

נכסי ק.ס.מ.ו בע"מ

(ח"פ )51-238692-1

(ח"פ )51-224907-9

(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  ,13.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ריצ'קה ,ת"ז ,007656143
מרח' לסל  ,1כפר סבא  ,44417למפרק 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  ,17.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן רפאל ,ת"ז ,022687974
מרח' אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרק החברה.

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

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.

דוד ריצ'קה ,מפרק

רן רפאל ,מפרק

אר.טו.אם הולדינגס בע"מ

דניס נתן בע"מ

(ח"פ )51-266372-5

(ח"פ )51-203812-6

(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  ,16.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שטיינהרץ ,מרח'
דניאל פריש  ,3קומה  ,15תל 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  ,22.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניס נתן ,מרח' מאוריציו
ויטלה  ,5תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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.

אמיר שטיינהרץ ,עו"ד ,מפרק

דניס נתן ,מפרק

אם  -וייז בע"מ

אנטקוביץ תעשיות בע"מ

(ח"פ )51-292898-7

(ח"פ )51-269677-4

(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  ,16.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שטיינהרץ ,מרח'
דניאל פריש  ,3קומה  ,15תל 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  ,22.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל פלדה ,מרח'
החושלים  ,4כניסה ב ,הרצליה 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  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.

אמיר שטיינהרץ ,עו"ד ,מפרק

יובל פלדה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

5493

גזית ביג בע"מ

בדבר ניהול פירוק החברה ופעולותיה של המפרקת בשנת
 .2013לקבלת פרטים בעניין האסיפה ניתן לפנות למשרד
המפרקת בטל' .03-9778163/4
לריסה קליימן ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-349894-9
(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  ,22.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן רובין ,מרח'
השקד 16א ,גבעת עדה ,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.
איתן רובין ,עו"ד ,מפרק

פאראמאונט פארמס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-448838-6

בר-און שווק והשכרת ציוד לארועים בע"מ
(ח"פ )51-173531-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,מושב
היוגב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלדד בר און ,מפרק

פרחי נעמי בע"מ
(ח"פ )51-173531-8

(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  ,9.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירון פרמינגר,
ת"ז  ,032144263מרח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרק החברה.
לירון פרמינגר ,עו"ד ,מפרק

אלוור ישראל בע"מ
(ח"פ )51-180818-0

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
מושב רם-און ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל אבידור ,מפרק

נ.ת.ר - .סלע חקלאות בע"מ

(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  ,23.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמי כורם ,ת"ז ,034207076
מרח' משה שרת  ,25תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
נעמי כורם ,מפרקת

בנק החקלאות לישראל בע"מ
(ח"פ )52-001855-7

(ח"פ )51-172225-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,ביישוב
רם-און ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים סלע ,מפרק

גורנצה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-134229-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (337ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית
של בעלי המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2014
בשעה  ,13.00במשרד המפרקת ,רח' ערבה ,בית ענבל ,קומה
 ,4קרית שדה התעופה ,לשם מסירת דיווח של המפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
שד' ההסתדרות  ,32חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אושרת ,מפרק

אלי אטיאס ,מפרק

מ.ל.א.א .אחזקות בע"מ

בקר ליין חברה למסחר בע"מ

(ח"פ )51-234197-5

(ח"פ )51-193747-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' אשר  ,4חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
התעשיה  ,9תל חנן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי בקר ,מפרק

א.ל.מ.א .נאמנויות ( )1996בע"מ

פרדקין אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-234194-2

(ח"פ )51-335107-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

אברהם לוגסי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' אשר  ,4חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
תל עדשים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל פרקדין ,מפרק

אברהם לוגסי ,מפרק

מועדון יחדיו טבריה בע"מ

בתיה שני בע"מ

(ח"פ )51-028141-5

(ח"פ )51-249142-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' אורנים  ,30כפר שמריהו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בתיה שני ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.6.2014בשעה  ,11.00במשרדי בית ארלוזורוב
חברה בע"מ ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

ד"ר אלי אטיאס בע"מ

רחוב הירקון  110בע"מ

(ח"פ )51-335105-6

(ח"פ )51-006887-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' פינס  ,14נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.6.2014בשעה  ,11.00במשרדי בית ארלוזורוב

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,
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חברה בע"מ ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

תתכנס ביום  ,1.7.2014בשעה  ,10.00ברח' החשמונאים ,100
מגדל החשמונאים ,קומה  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'נה קמליאן ,עו"ד ,מפרק

נקרות בע"מ

קר  -בריז בע"מ

(ח"פ )51-050460-8

(ח"פ )51-326796-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.6.2014בשעה  ,11.00במשרדי בית ארלוזורוב
חברה בע"מ ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2014בשעה  ,10.30ברח' החשמונאים ,100
מגדל החשמונאים ,קומה  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

החברה המאוחדת לפרסומים והדפסה בע"מ
(ח"פ )51-010536-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.6.2014בשעה  ,11.00במשרדי בית ארלוזורוב
חברה בע"מ ,רח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

די.ג'י.איי .נכסים בע"מ
(ח"פ )51-392501-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,11.00אצל ד"ר מ' דרוקר ושות'
 עורכי דין ונוטריונים ,דרך מנחם בגין  ,82תל אביב ,לשםהגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ברוך שוחט ,מפרק

ג'נה קמליאן ,עו"ד ,מפרק

פרידג'נט בע"מ
(ח"פ )51-474384-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.7.2014בשעה  ,10.00במשרד קנטור ושות' ,רח'
אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

גוונים פיננסופיה ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-281660-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נלה וילנצ'ק ,עו"ד ,מפרקת

טמפו הגרלות ( )1997בע"מ

גוונים נגזרות פיננסיות יעוץ ( )1998בע"מ

(ח"פ )51-247654-0

(ח"פ )51-269062-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נלה וילנצ'ק ,עו"ד ,מפרקת

שלי גביש ,עו"ד ,מפרקת

הראל גוונים בע"מ

שיקום רמת אביב ג' בע"מ

(ח"פ )51-239729-0

(ח"פ )51-303719-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.6.2014בשעה  ,14.00במשרדי הרמן ,מקוב ושות',
עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי מקוב ,מפרק

גוונים נגזרות פיננסיות בע"מ

מזנון הגולשים בע"מ

(ח"פ )51-254282-0

(ח"פ )51-381093-7

נלה וילנצ'ק ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,29.6.2014בשעה  ,10.30ברח' מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי,
המגדל המרובע ,קומה  ,27תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר עמר ,עו"ד ,מפרק

שלי גביש ,עו"ד ,מפרקת

איידקס און-ליין ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-284795-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלי גביש ,עו"ד ,מפרקת

גוונים מכשירים פיננסיים  2000בע"מ
(ח"פ )51-292343-4
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,

י .אורבך ובנו בע"מ
(ח"פ )51-048537-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,12.00ברח' החרש  ,9מפרץ
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילון אורבך ,מפרק

פנטין קונסלטינג בע"מ
(ח"פ )51-310847-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד קנטור
ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

סהר פורצון בע"מ
(ח"פ )51-375546-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד קנטור
ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

סהר פורצון ארקין בע"מ
(ח"פ )51-375547-0

קסטל בורוכוב בע"מ
(ח"פ )51-125827-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.7.2014בשעה  ,10.00ברח' הערבה  ,72מושב נווה
ימין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רושל בורוכוב ,מפרק

הצמיג חדרה בע"מ
(ח"פ )51-419337-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' תל
חי  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדוארד סגל ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד קנטור
ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

קינטיקה אבחון וייעוץ רפואי בע"מ

סנטיגו בע"מ
(ח"פ )51-419418-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.7.2014בשעה  ,10.00ברח' תובל  ,5תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי שבדרון ,מפרק

(ח"פ )51-449801-3
(בפירוק מרצון)

רוני אקרמן ( )1992בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-170097-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד קנטור
ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
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הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2014בשעה  ,10.00ברח' משה ארם  ,9תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רון אקרמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6800י"ב באייר התשע"ד12.5.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

