רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ח בכסלו התשע"ה

6938
עמוד

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה
(מינויים)...................................................................................
הודעה על מינוי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו....
אכרזות בדבר החלפת תקנים ושינוי תקנים רשמיים .....
הודעות בדבר קביעה ,שינויים וביטול של תקנים ...........

 10בדצמבר 2014
עמוד

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ערערה) 1730 .............................
1726
1726
1726
1728

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 1731 .........................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1741 .......................
הודעות מאת הציבור 1743 ..................................................................

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז
הקבועה בסעיף  19לחוק ,משרה של עוזר/ת תפעול מעון ראש
הממשלה ,ולהגדירה כמשרת אמון.
כ"ו בתשרי התשע"ה ( 23באוקטובר )2014
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

ת"י  - 210חלקי חילוף לרכב :מכלל כדור ההגה ,מאפריל 2010
וגיליון תיקון מס'  1ממאי .2012
במקומו יבוא:
ת"י  - 210חלקי חילוף לרכב :מכלל כדור ההגה ,מדצמבר .2013
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4
נפתלי בנט
שר הכלכלה

הודעה על מינוי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990-

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראת סעיף (7א) לחוק
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,11990-ולפי המלצת
שר התקשורת ,מינתה הממשלה את הרשומים מטה לחברים
במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (להלן  -המועצה),
ומביניהם את יושבת ראש המועצה ,עקב סיום כהונתה של
המועצה הקודמת ביום ל' בשבט התשע"ד ( 31בינואר .)2014

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ואלה שמות החברים:

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 721בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:
דרישות מיוחדות למכשירי קירור ,מכשירי גלידה ומכשירים
לייצור קרח ,מיוני .2008

אוה מדז'יבוז'  -יושבת ראש המועצה

במקומו יבואו:

אייל דה–פאו

ת"י  900חלק  - 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי קירור ,למכשירי גלידה
ולמכשירים לייצור קרח ,מספטמבר .2014

מרה מרו סנבטו
אייל מלובן
יוכבד פלר
דורלי אלמגור
מיכל שפירא
אילת ברעם צברי
עמית לביא דינור
יונתן כהן
יצחק בורבא

ת"י  - 62552מכשירי קירור ביתיים  -מאפיינים ושיטות בדיקה,
מספטמבר .2014
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
.5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4

שפיק עבד
טליה איינהורן

1

דליה זליקוביץ
סוהיר נחאס.
כ"ו בתשרי התשע"ה ( 20באוקטובר )2014
(חמ -3-2282ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התש"ן ,עמ' .59

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  1220חלק  - 2מערכות גילוי אש :יחידות בקרה ,מאוקטובר
 1994וגיליון תיקון מס'  1מאוגוסט .2005
במקומו יבואו:
ת"י  1220חלק  - 2מערכות גילוי אש :יחידות בקרה ,ממרס
.2014
1

1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4
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נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

ת"י  1220חלק  - 3מערכות גילוי אש :הוראות התקנה ודרישות
כלליות ,מיולי  2004וגיליון תיקון מס'  1מדצמבר .2007

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ת"י  1220חלק  - 3מערכות גילוי אש :הוראות התקנה ודרישות
כלליות ,ממרס .2014

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

במקומו יבוא:

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה ,למעט
לעניין ת"י  1220חלק  ,3סעיף  12.1הדן בהתקנה בתוך מבנה
וסעיף  13.5הדן בהתרעה על קו טלפון לקוי ,שתחילתם 540
ימים מיום פרסומה.
כ"ה בתשרי התשע"ה ( 19באוקטובר )2014
(חמ -3-95ה)4
נפתלי בנט
שר הכלכלה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

ת"י  1258חלק  - 4ביגוד מגן  -ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה,
מאוקטובר .2009
במקומו יבוא:
ת"י  1258חלק  - 4ביגוד מגן  -ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה,
מאוגוסט .2014
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4
1

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  2481חלק  - 1מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות חשמליות ,מפברואר .2010במקומו יבוא:
ת"י  2481חלק  - 1מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות חשמליות ,ממרס .2014ת"י  2481חלק  - 2מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות הידרוליות ,מפברואר .2010במקומו יבוא:
ת"י  2481חלק  - 2מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות הידרוליות ,ממרס .2014התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה ,ואולם יהיה
ניתן לבדוק מעליות שיימכרו לפני יום התחילה גם לפי ת"י
 2481חלק  1ו– , 2כנוסחם ערב יום התחילה ,עד  720ימים מיום
התחילה.
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4

1

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג 11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת ,מנובמבר
.2010
במקומו יבוא:
ת"י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת ,מספטמבר
.2014
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4
1

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי
ובהסכמת שרת הבריאות ,את התקנים הרשמיים שלהלן:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

1727

ת"י  - 1241לחם ,מפברואר  ,1996על ידי פרסום גיליון תיקון מס'
 ,1מספטמבר .2014

ת"י  1004חלק  - 1אקוסטיקה בבנייני מגורים :בידוד אקוסטי
של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה לשאר חללי
הבניין  -דרישות ושיטות חישוב ,מאוקטובר  2014בא
במקום המהדורה מאוגוסט ;1996

גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765

ת"י  1112חלק  - 3ציוד מגן אישי :מנעלי מגן ,מאוקטובר 2014
בא במקום המהדורה ממרס ;2006

ת"י  - 46קמח חיטה ,מנובמבר  ,2006על ידי פרסום גיליון תיקון
מס'  ,1מספטמבר .2014

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה ,ואולם ת"י
 46בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ג בניסן
התשע"ו ( 1במאי .)2016
י"ט באלול התשע"ד ( 14בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)4
נפתלי בנט
שר הכלכלה

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את
התקנים הרשמיים שלהלן:

ת"י  1112חלק  - 4ציוד מגן אישי :מנעלי עבודה ,מאוקטובר
 2014בא במקום המהדורה מדצמבר ;2010
ת"י  1112חלק  - 5ציוד מגן אישי :מנעלים  -שיטות בדיקה
להתנגדות להחלקה ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה
מדצמבר ;2010
ת"י  1258חלק  - 1ביגוד מגן :דרישות כלליות ,מאוקטובר 2014
בא במקום המהדורה ממרס ;2010
ת"י  1258חלק  - 6ביגוד מגן :הגנה מפני כימיקלים  -קביעת
עמידות של חומרי ביגוד בחדירת נוזלים וגזים ,מאוקטובר
 2014בא במקום המהדורה ממרס ;2010
ת"י  1605חלק  - 2מגלשות מים :הוראות ,מאוקטובר  2014בא
במקום המהדורה מינואר ;2004
ת"י  4013חלק  - 26התקני מגן נשימתיים :גזים דחוסים
למכשירי נשימה ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה
מאוגוסט ;2004

ת"י  5817חלק  - 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -
אבזרי שתייה :דרישות ושיטות בדיקה כימיות ממרס 2008
וגיליון תיקון מס'  1מאוגוסט  ,2012על ידי גיליון תיקון מס'
 ,2מיולי .2014

ת"י  4141חלק  - 1ציוד מגן אישי לעיניים :הגנה לעיניים
ולפנים  -הגדרות מונחים ,מאוקטובר  2014בא במקום
המהדורה מדצמבר ;2000

ת"י  - 61מגוף טריז עשוי מתכת ,מנובמבר  ,1997גיליון תיקון
מס'  1מנובמבר  1999וגיליון תיקון מס'  2מיוני  ,2003על ידי
גיליון תיקון מס'  ,3מיולי .2014

ת"י  4141חלק  - 10ציוד מגן אישי לעיניים :מסננים ומגני
עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגני עיניים לליזר),
מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה ממרס ;2009

ת"י  798חלק  - 1אופטיקה אופתלמית  -עדשות מוגמרות לא
חתוכות למשקפיים :דרישות לעדשות חד–מוקדיות ורב–
מוקדיות ,על ידי גיליון תיקון מס'  ,1מיולי .2014

ת"י  4141חלק  - 11ציוד מגן אישי לעיניים :מגני עיניים לעבודת
כוונון של לייזרים ושל מערכות לייזר (מגני עיניים לכוונון
לייזר) ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה ממרס ;2009

ת"י  4402חלק  - 1.1פרופילי אלומיניום לשימושים
ארכיטקטוניים :פרופילים משוחלים מדויקים מסגסגות
 6060ו– - 6063דרישות כלליות ממרס  ,2009על ידי גיליון
תיקון מס'  ,1מיולי .2014

ת"י  - 6293תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס -
דרישות בטיחות ,מאוקטובר ;2014

גיליונות התיקונים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ"ו באלול התשע"ד ( 21בספטמבר )2014
(חמ -3-95ה)2
1

נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  - 22313ביטחון בחברה  -מערכות ניהול רציפות עסקית:
קווים מנחים ,מאוקטובר  2014בא במקום ת"י  25999חלק
 1מספטמבר ;2009
ת"י  60079חלק  - 10.1אטמוספרות נפיצות :מיון אזורים -
אטמוספרות נפיצות של גזים ,מאוקטובר  2014בא במקום
המהדורה מאוגוסט ;2010
ת"י  60079חלק  - 10.2אטמוספרות נפיצות :מיון אזורים -
אטמוספרות נפיצות של אבק ,מאוקטובר  2014בא במקום
המהדורה מאוגוסט ;2010
ת"י  60079חלק  - 14אטמוספרות נפיצות :תכן ,בחירה והקמה
של מיתקני חשמל ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה
מאוגוסט ;2010
ת"י  60079חלק  - 17אטמוספרות נפיצות :בדיקה ותחזוקה
של מיתקני חשמל ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה
מאוגוסט ;2010
ת"י  60252חלק  - 1קבלי מנועים לזרם חילופים :כללי -
ביצועים ,בדיקות ומיון  -דרישות בטיחות  -הנחיות
להתקנה ולתפעול ,מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה
מיולי ;2002

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

ת"י  60350חלק  - 1מכשירי חשמל ביתיים לבישול :תנורי
בישול הכוללים כיריים ,תנורי בישול ,תנורי בישול באדים
ומכשירי צלייה  -שיטות למדידת ביצועים ,מאוקטובר
;2014
ת"י  60350חלק  - 2מכשירי חשמל ביתיים לבישול :כיריים -
שיטות למדידת ביצועים ,מאוקטובר ;2014
ת"י  60601חלק  - 2.57ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד
עם מקור אור שאינו לייזר המיועד לריפוי ,לאבחון ,לניטור
ולשימוש קוסמטי/אסתטי ,מאוקטובר ;2014
ת"י  - 60630נורות להט  -קווי מיתאר מרביים של נורות,
מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה מספטמבר ;2010
ת"י  - 60662נורות אדי נתרן בלחוץ גבוה  -דרישות ביצועים,
מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה מאפריל ;2003
ת"י  61400חלק  - 2טורבינות רוח :טורבינות רוח קטנות,
מאוקטובר  2014בא במקום המהדורה מינואר .2011
ז' בחשוון התשע"ה ( 31באוקטובר )2014
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1099חלק  - 1.2זיגוג בבניינים :תכן השמשה  -קביעת
עמידות השמשה בעומס ,מספטמבר  ;2014בא במקום
המהדורה מאוגוסט  2006וגיליון התיקון מאוקטובר ;2012
ת"י  1495חלק  - 3טכנולוגיית המידע  -טכניקות אבטחה:
מסגרת להבטחת אימות ישות ,מספטמבר  2014בא במקום
המהדורה מיוני ;2008
ת"י  4468חלק  - 2מכלי דלק מרותכים מפלדה :מכלים שנפחם
גדול מ– 100מ"ק ,מספטמבר  2014בא במקום המהדורה
מיוני ;2010
ת"י  - 5603חתימות אלקטרוניות ותשתיות ( ;)ESIחתימות
אלקטרוניות מתקדמות מבוססות ,)CAdES( CMS
מספטמבר ;2014
ת"י  - 5606חתימות אלקטרוניות ותשתיות ( ;)ESIמדיניות
חתימה למודל עסקי מורכב ,מספטמבר ;2014

ת"י  6294חלק  - 3בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:
ייצור ,אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה,
מספטמבר ;2014
ת"י  - 6371מיתקן למי שתייה  -צריכת אנרגיה וביצועים,
מספטמבר ;2014
ת"י  - 6960תשתית מפתח אינטרנט ציבורי :פרוטוקול מצב
אישור מקוון ( ,)OCSPמספטמבר ;2014
ת"י  - 14937עיקור של מוצרים רפואיים  -דרישות כלליות
לאפיון של אמצעי עיקור ,וכן לפיתוח ,לתיקוף ולבקרה
השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי ,מספטמבר 2014
בא במקום ת"י  5692מפברואר ;2006
ת"י  18014חלק  - 1טכנולוגיית המידע  -שיטות אבטחה -
שירותי חתימת זמן :מסגרת ,מספטמבר ;2014
ת"י  18014חלק  - 2טכנולוגיית המידע  -שיטות אבטחה -
שירותי חתימת זמן :מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים,
מספטמבר ;2014
ת"י  18014חלק  - 3טכנולוגיית המידע  -שיטות אבטחה
 שירותי חתימת זמן :מנגנונים המייצרים אסימוניםמקושרים ,מספטמבר ;2014
ת"י  61968חלק  - 10שילוב יישומים במיתקנים חשמליים -
מנשקי מערכת לניהול חלוקה :פרופילי מימוש ,מספטמבר
;2014
ת"י  61970חלק  - 30מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול
אנרגיה ( :)EMS-APIהבסיס למודל מידע משותף,
מספטמבר ;2014
ת"י  - 71422מעקרים לשימוש רפואי  -מעקרי אתילן אוקסיד
 דרישות ושיטות בדיקה ,מספטמבר  2014בא במקום ת"י 1689מספטמבר ;1999
ת"י  60931חלק  - 1קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם
משתקמים מעצמם ,למערכות זרם חילופים במתח נקוב
עד  1,000וולט ועד בכלל :כללי  -ביצועים ,בדיקות ומיון -
דרישות בטיחות  -הנחיות להתקנה ולתפעול ,מספטמבר
 2014בא במקום המהדורה ממאי ;2002
ת"י  60947חלק  - 3ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך :מפסקים,
מנתקים ,מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות נתיך,
מספטמבר  2014בא במקום המהדורה מיולי .2009
ו' בתשרי התשע"ה ( 30בספטמבר )2014
(חמ -3-96ה)1
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים

ת"י  - 5907מדריך  -מיפוי תקינה לכרטיסים חכמים ,מספטמבר
;2014
ת"י  - 6230גלגינוע (קורקינט חשמלי)  -דרישות בטיחות
ושיטות בדיקה ,מספטמבר ;2014
ת"י  6294חלק  - 1בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:
שירותי תדלוק למטוסים ,מספטמבר ;2014
ת"י  6294חלק  - 2בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:
מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה ,מספטמבר ;2014
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 239כיורי רחץ מחומר קרמי ,גיליון תיקון מס'  3מאוקטובר
 2014למהדורה מפברואר  1991ולגיליונות התיקון מדצמבר
 1993וממרס ;1998
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  1284חלק  - 5כפפות מגן :כפפות נגד כימיקלים
ומיקרואורגניזמים  -קביעת ההתנגדות לחלחול כימיקלים,
גיליון תיקון מס'  1מאוקטובר  2014למהדורה מדצמבר ;2010
ת"י  4013חלק  - 5התקני מגן נשימתיים :מסכות לכל הפנים -
דרישות ,בדיקות ,סימון ,גיליון תיקון מס'  1מאוקטובר 2014
למהדורה מיולי  2002ולתיקון הטעות ממרס ;2004

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1799חלק  - 1כיסאות גלגלים :קביעת יציבות סטטית,
ממרס ;2005

ת"י  4013חלק  - 9התקני מגן נשימתיים :מסכות לחצי הפנים
ומסכות לרבע הפנים  -דרישות ,בדיקות ,סימון ,גיליון
תיקון מס'  1מאוקטובר  2014למהדורה מיוני ;2009

ת"י  1799חלק  - 2כיסאות גלגלים :קביעת יציבות דינמית של
כיסאות גלגלים חשמליים ,ממרס ;2005

ת"י  - 4364כפפות מגן לרתכים ,גיליון תיקון מס'  1מאוקטובר
 2014למהדורה ממרס ;2006

ת"י  1799חלק  - 3כיסאות גלגלים :קביעת יעילות המעצורים,
מאוגוסט ;1998

ת"י  5281חלק  - 2בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני מגורים ,גיליון תיקון מס'  2מאוקטובר 2014
למהדורה מיולי  2011ולגיליון התיקון מיוני .2014

ת"י  1799חלק  - 4כיסאות גלגלים :צריכת האנרגיה של כיסאות
גלגלים חשמליים ושל רכב חשמלי לנכים (“סקוטרים")
לשם קביעת טווח מרחק תאורטי ,ממרס ;2005

ז' בחשוון התשע"ה ( 31באוקטובר )2014
(חמ -3-96ה)5
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1001חלק  - 6בטיחות אש בבניינים :אוורור והגנה מפני אש
במערכות בישול מסחריות ,גיליון תיקון מס'  1מספטמבר
 2014למהדורה מאוגוסט  2012ולתיקון הטעות ממרס ;2013
ת"י  1099חלק  - 1.1זיגוג בבניינים :תכן השמשה  -קביעת מין
הזכוכית ועובי השמשה ,גיליון תיקון מס'  3מספטמבר
 2014למהדורה מאוגוסט  2006וגיליונות התיקון מנובמבר
 2010ומאוקטובר ;2012
ת"י  1872חלק  - 2חיפוי באבן מלאכותית :חיפוי קירות
בשיטת הקיבוע הרטוב ,גיליון תיקון מס'  1מספטמבר 2014
למהדורה מאוגוסט ;2011
ת"י  2378חלק  - 4קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני ,גיליון תיקון מס' 1
מספטמבר  2014למהדורה מינואר  2012ולתיקון הטעות
מאוגוסט ;2013
ת"י  2378חלק  - 6קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בשיטת הקיר הכפול ,גיליון תיקון מס'  1מספטמבר 2014
למהדורה מיוני .2012
ו' בחשוון התשע"ה ( 30בספטמבר )2014
(חמ -3-96ה)5
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  1799חלק  - 8כיסאות גלגלים :דרישות ושיטות בדיקה
לחוזק סטטי ,לעמידות בהולם ולהתעייפות ,מאוגוסט
;1998
ת"י  1799חלק  - 10כיסאות גלגלים :קביעת יכולת טיפוס על
מכשולים של כיסאות גלגלים חשמליים ,מינואר ;1996
ת"י  1799חלק  - 11כיסאות גלגלים :בובות הדגמה לבדיקה,
מינואר ;1996
ת"י  1799חלק  - 13כיסאות גלגלים :קביעת מקדם החיכוך של
משטחי בדיקה ,מינואר ;1996
ת"י  1799חלק  - 15כיסאות גלגלים :דרישות לדפי מידע,
לתיעוד ולסימון ,מאוגוסט ;1998
ת"י  1799חלק  - 16כיסאות גלגלים :עמידות החלקים המרופדים
בהצתה  -דרישות ושיטות בדיקה ,מאוגוסט ;1998
ת"י  - 1800כיסאות גלגלים :מידות כוללות מרביות ,מינואר
.1996
ז' בחשוון התשע"ה ( 31באוקטובר )2014
(חמ -3-96ה)6
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית ערערה בישיבתה מיום כ' באדר א'
התשע"ד ( 20בפברואר  )2014את אניסה אבו סאלם למנהלת
ארנונה לעניין החוק האמור.
כ"ג בחשוון התשע"ה ( 16בנובמבר )2014
(חמ -3-265ה)2
מודר יונס
ראש המועצה המקומית ערערה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .25

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' מק31731 /
שם התכנית :שינוי בהוראות הבינוי ושינוי בקווי
הבניין ללא שינוי בזכויות בניה מאושרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מק.11131 /
איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
8663
שינוי/כפיפות
68
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
שכונה :ראס אל עמוד רחוב :ראס אל עמוד
קואורדינטת 881122 :X
קואורדינטת 612182 :Y
גושים וחלקות:
גוש  89931לא מוסדר מס' חלקות בחלקן .1
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות הבינוי ושינוי בקווי הבניין ללא שינוי
בזכויות בנייה המאושרות בהתאם לסעיפים  68א' (א)
 6 ,2 ,4ו 3 -לחוק התכנון והבניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :מאזור
מגורים  2מיוחד למגורים א'.
 .8המרת זכויות בנייה בתא שטח מס'  8לתא שטח
מס' .1
 .1שינוי בקווי הבניין המאושרים ללא שינוי בזכויות
בנייה מאושרות בתכנית .8663
 .4הגדלת מס' יחידות הדיור מ 8-ל 4 -קומות.
קביעת מס' הקומות מ 8 -קומות לפי המאושר,
.2
לסה"כ  4קומות על קרקעיות
 .6קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
 .1קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  6126עמוד  ,1316בתאריך .16.8.14

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .28-6891162/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91212טלפון ,28-6892861 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0360673
שם התכנית :תוספת מבנה לספורט  -גבעת רם –
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .121-2162611
איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
121-2236912
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
שכונה :גבעת רם רחוב :שד' האוניברסיטה
קואורדינטת 813922 :X
קואורדינטת 611222 :Y
גושים וחלקות:
 12242מוסדר ,מס' חלקות בשלמותן –  ,16מס' חלקות
בחלקן – .12
מטרת התכנית:
תוספת בניין למרכז ספורט הידוע כ"מרכז קוסל"
בקמפוס האוניברסיטה הברית ,גבעת רם ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת בינוי לתוספת בניין חדש למרכז הספורט
הידוע כ"מרכז קוסל" ,במקום מגרש טניס קיים
ומלתחות הצמודות אליו ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .8העברת שטחי בנייה המאושרים בחלקה מס' 16
בגוש  12242תא שטח מס'  8בתכנית  4688ג'),
לחלקה מס'  12בגוש ( ,12242תא שטח 1
בתכנית  )121-2236912מבלי לשנות את סך כל
שטחי הבנייה המאושרים בחלקות אלו .הכל
בכפוף לסעיף  68א' (א')  6לחוק התכנון והבנייה.
 .1קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4קביעת מספר קומות ל 8 -קומות מעל קומת מרתף.
 .2קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניין ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
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 .1קביעת הוראות בגין מבנה ,גדרות ומדרגות
להריסה.
 .3קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  6363עמוד  1344בתאריך .8.9.14

וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91212טלפון 28-6892861 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .28-6891162/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91212טלפון 28-6892861 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0339310
שם התכנית :שינוי הוראות בינוי להקמת תחנת
כיבוי אש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .121-2139328
איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
2821
כפיפות
68
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
שכונה :תלפיות דרך משה ברעם 1
קואורדינטת 882292 :X
קואורדינטת 683162 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 12183 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 88
(מגרש  2821מס' מגרש – 1
מטרת התכנית:
שינוי בקווי הבניין והבינוי ,ללא שינוי בשטחי הבניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד לבנייני ציבור לשטח למבנים לשטח
למבנים ומוסדות ציבור לחירום והצלה.
 .8שינוי הוראות בינוי ושינוי קווי בניין מאושרים לשם
הקמת תחנת כיבוי אש ללא שינוי בזכויות בניה
מאושרות בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  6363עמוד  1342בתאריך .8.9.14

 .1העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות
מחמירות במגרש ברחוב מאפו  3למגרש המקבל
ברחוב הברזל ,11לפי סעיף 62א(א)( )6לחוק.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .28-6891162/1

 1.1מחיקת  259.55מ"ר עיקרי במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברחוב מאפו . 3
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ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1962בדבר הפקדת תכנית
מספר תא/מק /תא/מק – 4116/מספר במערכת
המקוונת  221-2822119העברת זכויות מרחוב מאפו
 1לרחוב הברזל  11בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש

חלקות

סוג גוש

חלק/
כל
הגוש

מאפו 1

6963

מוסדר

חלק

141

הברזל 33

6613

מוסדר

חלק

118

בשלמותן

מיקום/כתובת:
מגרש מוסר -מאפו 1
מגרש מקבל -הברזל 11
הגדרה בתכנית:
מגרש מקבל -הקומה השביעית מעל קומת קרקע של
הבניין ברחוב הברזל .11
מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור ע"י העברת זכויות
בניה למגרש מקבל ברחוב הברזל  11ממבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברחוב מאפו  ,3ע"פ תוכנית
השימור וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע
השימור.
עיקרי הוראות התוכנית:

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

 1.2תוספת  1,076מ"ר עיקרי לתעסוקה במגרש
המקבל ברחוב הברזל .11
 1.3תוספת  430מ"ר שרות במגרש המקבל
ברחוב הברזל .11
 .2הבטחת חובת שימור המבנים לשימור בהתאם
להוראות תכנית השימור ,כתנאי למימוש זכויות הבנייה
המועברות.
 .3תוספת קומה למבנה שברחוב הברזל ( 11ממבנה
עם ק"ק 6+קומות למבנה עם ק"ק 7+קומות) ובכלל זה
תוספת בגובה היחסי של המבנה (מ 33.26-מ' ל37.10
מ') לפי סעיף 62א(א)( )5לחוק התו"ב
כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  63תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,11:22 – 23:22קומה ג' חדר
 129טלפון  .21-1841824כל המעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 122
לחוק ,רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1962בדבר הפקדת תכנית
מספר תא/מק /תא/מק – 4141/מספר במערכת
המקוונת  221-2134192העברת זכויות מאלנבי 1
ונחלת בנימין  81לברון הירש  /1ליאון בלום  14בסמכות
הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק  /כל חלקות
מספר
כתובת
בשלמותן
הגוש
גוש
מוסדר
12
חלק
ליאון בלום 6163 /14
הברון הירש 1
81
חלק
6929
אלנבי 1
1
חלק
1462
נחלת בנימין 81
מיקום/כתובת:
מגרשים מוסרים :אלנבי  1ונחלת בנימין 81
מגרש מקבל :הברון הירש /1ליאון בלום 14

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

מטרת התכנית:
העברת זכויות בניה מ"המגרשים המוסרים" ,מבנים
לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תוכנית השימור,
ל"מגרש מקבל" וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת
ביצוע השימור.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1העברת זכויות בניה מ"המגרשים המוסרים" ל"מגרש
מקבל" ברח' הברון הירש  ,7עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק
 ,6לחוק התכנון והבניה.
 594.83מ"ר עיקרי במבנה
 1.1הפחתת
לשימור בהגבלות מחמירות ברח' אלנבי .7
 177.24מ"ר עיקרי במבנה
 1.2הפחתת
לשימור בהגבלות מחמירות ברח' נחלת בנימין
.27
 1.3תוספת של  790מ"ר עיקרי בייעוד מגורים
ל"מגרש המקבל" ברח' הברון הירש .7
 1.4תוספת של  140מ"ר שטחי שירות ל"מגרש
המקבל" ברח' הברון הירש .7
 .2תוספת של  2קומות (עד לכדי  6קומות +קומת גג
חלקית) במגרש המקבל ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק 4
(א) ,לחוק התכנון והבניה.
 .3שינוי קווי בנין לגזוזטראות במגרש המקבל ,עפ"י
סעיף  62א (א) ס"ק  ,4לחוק התכנון והבניה ,בהתאם
למצויין להלן:
 .3.1קו בניין מערבי לגזוזטראות לכיוון השצ"פ-
 1.30מ'.
 .3.2קו בנין מזרחי לגזוזטראות  1.30 -מ'.
 .3.3קו בנין צפוני לגזוזטראות  4.80 -מ'.
 .4הוספת שימושים עבור משרדים ומסחר בקומת
הקרקע במגרש המקבל ,בהיקף שלא יפחת מ  40מ"ר
עיקרי ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,11לחוק התכנון
והבניה.
 .5קביעת הוראות בינוי בנוגע לקומת הקרקע ,במגרש
המקבל.
 5.1לא יבנו דירות גן שחזיתן הראשית תופנה
לרח' ליאון בלום.
 5.2שימוש המשרדים ו/או המסחר ייעשה
בחזית לרחוב לאון בלום כאשר לא תותר הקמת
גדרות והשטח יפותח באופן שיאפשר גישה
חופשית אליהם  ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק ,5
לחוק התכנון והבניה.
 . 6ביטול חיוב הנסיגה מקומה ג' ומעלה בחזית הצפונית
לפי תכנית תא /2913 /מח וקביעת הוראות בינוי לנסיגה
בקומת הגג של  2מ' לפחות לכיוון מזרח וצפון ,ושל 1.2
מ' לכיוון דרום ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,5לחוק
התכנון והבניה.
 .7שינוי הוראת הבינוי בתכנית תא /2913 /מח בדבר
הקצאת  5מקומות חניה לא משוייכים מעבר לתקן
החניה הנדרש ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,5לחוק
התכנון והבניה.
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 .8הגדלת מס' יח"ד המותרות ל 26-יח"ד (כולל דירות
הגג) במגרש המקבל עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק ,8
לחוק התכנון והבניה.
כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  63תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,11:22 – 23:22קומה ג' חדר
 129טלפון  .21-1841824כל המעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 122
לחוק ,רשאי ,ב תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונים ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1962בדבר אישור תכנית מספר
תא/מק" 1998/מתחם ניבה"  -איחוד וחלוקה ללא
הסכמת בעלים בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות בשלמותן
חלק/
גוש
כל הגוש
6982
שומה

חלק

,181 ,112
,11-19 ,48-41
,142 ,143-124
116 ,119

חלקות
בחלקן
,113
111

מיקום/כתובת:
דרך יפו 81 ,81 ,82 ,81א'89 ,89 ,א'89 ,ב',11 ,
11א'11 ,ב'
גת רימון 12 ,12 ,3 ,6א'12 ,ב'14 ,14 ,18 ,א'16 ,
תל אביב-יפו
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש ,ללא הסכמת בעלים למגרשים
הכלולים במתחם ב' בתכנית .1419
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ,ללא
הסכמת בעלים למגרשים הכלולים במתחם ב' בתכנית
.1419
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  6326עמוד  2614בתאריך .82/22/8214
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  63תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,11:22 – 23:22קומה ג' חדר
 129טלפון .21-1841824
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב

מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' לוי יצחק – 1
בב/מק1103/
תכנית מס' 103-0373060
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  1962כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת
תכנית מפורטת מספר :בב/מק1103/
המהווה שינוי לתכניות הבאות :בב/301/ב ,בב/313/א,
בב/מק/301/פ ,בב011/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 006 :מ"ר
בני ברק
רשות מקומית:
כתובות :לוי יצחק 1
גוש ,6390 :חלקה/ות10 :
מטרות התכנית:
תוספת יח"ד בבניין חדש עפ"י סעיף 60א(א)(.)3
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  8יח"ד מעבר ל  9 -יח"ד מותרות (עפ"י
תכניות תקפות והקלות מאושרות ,לרבות דירת גג
ויח"ד עפ"י תמ"א .)13
ב .הוראות תכנית זו יחולו על בניין חדש בלבד.
ג .לא תותר תוספת ו/או חלוקה של יח"ד מעבר
למותר עפ"י תכנית זו ,וזו תהיה סטייה ניכרת.
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
ד.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  122לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  62ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
שבין הפרסומים בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני-ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'
.21 – 2116219
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,182תל אביב).
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בהתאם לסעיף (121א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט
הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט ,1939-וכן יש
לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק1091/
שם התכנית :שינוי ק.ב .ושינויי בינוי ברח' הרצל 61
– בב/מק1091/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1962בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק1091/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/122/ב ,בב/123/א ,בב/מק/122/פ ,בב,83/
בב/מק/122/ה ,בב/מק/1224/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 269 :מ"ר
בני ברק
רשות מקומית:
הרצל 61
כתובות:
 6192חלקה/ות31 :
גוש:
מטרות התכנית:
א .תוספת יח"ד ודירות גג עפ"י סעיף 68א(א)(.)3
ב .שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 68א(א)(.)4
ג .שינויי בינוי בדירות הגג עפ"י סעיף 68א(א)(.)2
ד .תוספת יח"ד וניוד שטחים שניתן לאשר בדרך של
הקלה עפ"י סעיף 68א(א)(.)9
ה .תוספת קומה ,יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א .13
עיקרי הוראות התכנית:
א .קווי בניין:
( )1בחזית מזרחית (רח' הרצל) מ  8.2 -מ' (כולל
בליטה) ל  1.2 -מ'.
( )8בנייה מעבר לקו הנ"ל למעט סוכות ומרפסות
שמש תהא סטייה ניכרת.
ב .יח"ד:
( )1תוספת  8יח"ד במסגרת הקלה ( 1עפ"י שבס -
 ,82%ו 1-עפ"י תכנית בב/122/ה ).
( )8תוספת  1יח"ד בתכנית זו.
( )1תוספת  1יח"ד עפ"י תמ"א .13
( )4תוספת  8דירות גג בתכנית זו.
( )2סה"כ יותרו  11יח"ד כולל דירות גג.
שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:
ג.
( )1ניוד שטחים בין הקומות (למעט שטחים
שעפ"י תמ"א .)13
( )8תוספת קומה אחת ושטחים עפ"י תמ"א .13
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ד .שינויי בינוי:
( )1שינויים בנסיגות בדירות הגג כמסומן בנספח
הבינוי.
( )8בניית  8דירות גג מעל  1יח"ד בקומה
שמתחתן.
( )1שטח עיקרי של כל דירת גג לא יפחת מ 12-מ"ר.
ה .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,
לרבות לעניין ציפוי חזיתות ,עיצוב הבניין ופיתוח
המגרש.
ו .ל א תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר
עפ"י תכנית זו ,וזו תהא סטייה ניכרת.
ז .המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר
בתאום עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
ח .הבנייה תהיה בהתאם להוראות התכניות התקפות,
לרבות בב/מק/1224/א ,ולמעט השינויים שעפ"י תכנית זו.
ט .לא תבוצע כל עבודה בתחום רצועת מסילת הרכבת
הקלה ,אלא בתאום עם חב' נת"ע.
י .לא תותר הנחת תשתיות בתחום המיועד לתוואי
הרכבת הקלה ,אלא לאחר שהתבצע תאום עם חב'
נת"ע בשלב תכניות ההיתר.
יא .לא תותר קביעת עוגנים בין אם ארעיים ובין אם
קבועים החורגי ם מתחום המגרש לעבר התחום שסומן
בתמ"מ  2/1כ"תחום רצועת המסילה" או כ"תחנה תת
קרקעית".
יב .חב' נת"ע תהא רשאית להצמיד למבנה מדידים
(ציוד ניטור גיאוטכני) בכל עת ,כדי לעקבו ולהבטיח
שמירה על יציבות המבנה בעת בנית המנהרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 03.33.0031ובילקוט הפרסומים מספר  ,6701עמוד
 ,0133בתאריך .10.30.0031
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,21-2116431ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,182תל אביב וכל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק1133/
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' הרב קוק 6
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1962בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק1111/
בב/122/ב,
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב812/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 211 :מ"ר
בני ברק
רשות מקומית:
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כתובות :הרב קוק 6
גוש ,6181 :חלקה/ות( 492 :חלק)
מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 68א(א):
תוספת הקלות עפ"י סעיף ( :)9תוספת קומה
.1
וקומה חלקית ,תוספת  8דירות ,ניוד זכויות,
תוספת הקלות כמותיות (.)8.2% + 6%
שינויי בינוי בדירות הגג עפ"י סעיף ( 8 ,)2דירות
.8
גג על  1דירות רגילות ,ביטול נסיגות.
תוספת שטחים ,קומה ויח"ד עפ"י תמ"א .13
.1
תוספת  1דירות רגילות ו 8-דירות גג עפ"י סעיף
.4
(.)3
שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (.)4
.2
עיקרי הוראות התכנית:
א .בבניין החדש יותרו השינויים והתוספות הבאות:
 .aתוספת  8יח"ד שניתן להוסיף בהקלה מעבר
ל –  12יח"ד המותרות (תוספת .)82%
 .bתוספת  1יח"ד  8 +דירות גג מעבר ליח"ד
המותרות (כולל הקלות עפ"י תכנית זו) ,סה"כ
יותרו  12יח"ד  8 +דירות גג (לא כולל יח"ד
עפ"י תמ"א .)13
תוספת קומה אחת (קומה ה') וקומה
.c
אחת חלקית (קומת גלריה) מעבר ל – 1
קומות טיפוסיות מעל קומת קרקע מסחרית
ומרתף (לא כולל קומת תמ"א  13וקומת גג).
ניוד זכויות בין הקומות.
.d
שינויי בינוי בדירות הגג:
.e
 .iבניית  8דירות גג מעל ל –  1דירות
בקומה שמתחתן.
 .iiביטול חלק מהנסיגות מקו מתווה
הבניין במפורט בנספח הבינוי.
תוספת קומה אחת (קומה ד') 4 ,
.f
יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א .13
תוספת שטחים שניתן להוסיף בדרך
.g
של הקלה( 8.2% + 6% :בנוסף לשטחים
המותרים עפ"י תב"ע מק/122/פ ,דהיינו 2%
.)8.2% +
שינויים בקווי בניין:
.h
 .iצפון 8.1 :מ' במקום  2מ' (לבניין בן
 2קומות כולל ק .חלקית)
 .iiדרום 8.1 :מ' במקום  6מ' (לבניין בן
 2קומות כולל ק .חלקית)
ב .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,
לרבות לגבי ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים,
עיצוב הבניין ,פיתוח המגרש וכדו'.
ג .הבניין הקיים ייהרס כתאני להיתר בנייה בתאום
עם היחידה לאיכ"ס ,לרבות לעניין פינוי פסולת
בניין.

1 736

ד .לא תותר תוספת יח"ד מעבר למותר עפ"י תכנית
זו ,וזו תהיה סטייה ניכרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 33.1.0030ובילקוט הפרסומים מספר  ,6306עמוד
 ,1676בתאריך .00.1.0030
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,21-2116431ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,182תל אביב .וכל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי רמת-גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
רג106-0390070/
רג/מק -3676/רח' מיכאל  – 37 – 31מימוש תמ"א 13
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1962 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר רג.226-2192214/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכניות/142 ,142 :ג/142 ,1/ג/142 ,81/ג1/
כפיפות לתוכניות/142 :ג/142 ,1 /1/ג/142 ,12/ג,11/
מק/142/ג ,1/מק  / 142 /ג  ,12 /מק  / 142 /ג ,11 /
מק/142/ג ,11/מק/142 /ג ,19/מק  / 142 /ג , 8 / 1 /
מק  / 142 /ג  / 81 /א ,מק /142 /ג ,13 /מק /142 /ג,6 /
מק /142 /ג ,3 /תמא ,8 / 13 /תמא ,13 /
ביטול לתוכנית :מק  / 142 /ג 11 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' מיכאל 11 - 11
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6142 :מחלקה 168 :עד 161 :שלם
גבולות התכנית:
ממזרח  -חלקות  623 – 629בגוש 6136
מדרום  -חלקה  161בגוש 6142
ממערב  -חלקה  112בגוש 6142
מצפון  -חלקה  1114בגוש 6142
מטרות התכנית:
הריסת שני מבני מגורים ,איחוד חלקות והקמת מבנה
מגורים חדש על פי הוראות תכנית רג 142/ותמ"א 13
על תיקוניהן,תוך מיצוי זכויות הבנייה הקיימות.
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עיקרי הוראות התוכנית:
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
א .איחוד חלקות בהסכמת בעלים ,על פי סעיף 68א(א)( )1היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
לחוק התכנון והבנייה.
עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -
ב .הריסת המבנים הקיימים והקמת בנין חדש במימוש
התכניות החלות על המגרשים ,רבות תמ"א  13ורג142/
על תיקוניהן.
מרחב תכנון מקומי רמת גן
ג .הגדלת מספר יחידות הדיור לכדי  48דירות ,ללא
הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות ,על פי סעיף 68א הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת לפי תמ"א 13
מספר רג106-0310666/
(א)( )3לחוק התכנון והבנייה.
ד .שינוי בינוי על פי סעיף 68א(א)  2לחוק התכנון נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה :גובה המבנה המותר עד  3קומות מלאות וקומת והבניה ,תשכ"ה ,1962-בדבר אישור תוכנית מפורטת
גג חלקית מעל קומת קרקע .תכסית קומת הגג תהיה עד לפי תמ"א  13מספר רג.226-2124666/
 12%משטח הקומה מתחת לה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ה .שינוי בקווי הבניין על פי סעיף  68א (א) ( )4לחוק כפיפות 892
התכנון והבנייה -
שינוי 142
קו בניין קדמי  8מטר במקום  4מטר.
שינוי  / 142ג
קו בניין אחורי  1מטר במקום  2מטר.
שינוי  / 142ג 1 /
קו בניין צידי  1מטר במקום  1.2מטר
כפיפות  / 142ג 1 / 1 /
ו .תותר הקמת יח"ד ללא מרפסות שירות בכפוף
כפיפות  / 142ג 12 /
לפתרון לתליית כביסה ,על פי סעיף  68א (א) ( )9לחוק
שינוי  / 142ג 81 /
התכנון והבנייה.
שינוי  / 142ג 1 /
כפיפות  / 142ג 11 /
ז .תותר בניית מתקנים טכניים על הגג ,בקומת הקרקע
כפיפות מק  / 142 /ג 1 / 11 /
ובמרתף.
כפיפות מק  / 142 /ג 12 /
ח .יותר ניוד זכויות בין הקומות השונות שמעל לכניסה
הקובעת ,לא יותר ניוד ניוד זכויות כנ"ל מקומת העמודים
שינוי מק  / 142 /ג 11 /
ומקומת הגג ואליה ,על פי סעיף  68א (א) ( )9לחוק
כפיפות מק  / 142 /ג 11 /
התכנון והבנייה.
כפיפות מק  / 142 /ג 19 /
ט .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
שינוי מק  / 142 /ג 8 / 1 /
י .תכנית זו כוללת את תוספת הקומות ,הרחבת קווי
שינוי מק  / 142 /ג  / 81 /א
הבנייה ותוספת זכויות הבנייה שניתן היה לאשר
בהתאם לתמ"א  13על תיקוניה.
שינוי מק  / 142 /ג 11 /
יא .התכנית נערכה בהתאם לסעיף  81לתמ"א .13
שינוי מק  / 142 /ג 13 /
שינוי מק  / 142 /ג 6 /
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
כפיפות מק  / 142 /ג 3 /
לקהל ,וכן באתר
המשרדים האמורים פתוחים
כפיפות מק  / 142 /ג 9 /
האינטרנט העירוני  .www.ramat-gan.muni.il ,כל
מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
כפיפות תמא 13 /
את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
סעיף  122לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  62יום
ישוב :רמת-גן
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ,רח'
מדרום רחוב עלומים גוש  6144חלקה  ,636ממזרח
המעגל  , 86ר"ג ,טלפון.21-6121194 :
רחוב עלומים 12
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
גוש  6144חלקה  ,243ממערב רחוב עלומים  14גוש
כתובת :קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,182קומה
 6144חלקה ,246
 11ת"א.
מצפון רחוב פנחס רוטנברג  16גוש  6144חלקה .223
לא
לתכנית
התנגדות
(א)לחוק,
121
לסעיף
בהתאם
גושים /חלקות לתכנית:
תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט
גוש 6144 :מחלקה 241 :עד 241 :שלם
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מטרות התכנית:
מטרת התכנית היא לשפר את היכולת לממש זכויות
בנייה מאושרות על פי
תכניות תקפות ,תמ"א  13כולל תיקון  ,1רג 142/על
תיקוניה ,במגרש בנייה
ברחוב עלומים  18ברמת גן ולאשר ,במקרה של
הריסת הבניין הקיים ובניית
בניין חדש ,הקמה של קומה נוספת והרחבה של
התכסית המותרת על ידי שינוי קווי הבנייה המותרים.
עיקרי הוראות התכנית -
א .הקמת מבנה מגורים חדש על פי תמ"א  13על
תיקוניה ורג/142/ג 12/על תיקוניהן תוך מיצוי
זכויות הבנייה לשטחים עיקריים הקיימות בחלקה,
ללא שינוי מתכניות בתוקף ובתנאי הריסת הבניין
הקיים.
ב .תוספת קומה מעברל לקבוע בתכניות בתוקף לבניין
ובסך הכל  3קומות מעל קומת קרקע  +קומת גג
חלקית בשיעור של  ,32%תוספת קומת מרתפים
עד גבולות המגרש בהתאם להוראות סעיף  68א
(א) ( )2בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה .1962
ג .שינוי קווי הבנייה בהתאם לסעיף  68א (א) ( )4לחוק
התכנון והבנייה:
קו בניין קדמי לרחוב עלומים  8 :מטר .קומת
הקרקע תהיה בנסיגה של  8מטר מקו בניין קדמי.
קווי בניין צדיים  8.1 :מטר.
קו בנין אחורי  1 :מטר.
ד .תותר סגירת קומת עמודים על פי תמ"א .1/13
ה .תותר בניית  1מרתפי חניה בכפוף להוראות תכנית
רג/מק/142/ג 8/1/ובמקרה של שימוש במתקני
חניה אוטומטיים יותר מרתף של יותר מ 8.8 -מטר.
במקרה של פתרון חניה במתקן אוטומטי תוספת
קומות וגובה מרתף לצורך מימושו לא ייחשב
לסטייה ניכרת בהתאם לסעיף  68א (א) ( )9לחוק
התכנון והבנייה.
ו .תותר הקמת יחידות דיור ללא מרפסת שירות בכפוף
להצגת פתרון לתליית הכביסה בהתאם להוראות
סעיף  68א (א) ( )9לחוק התכנון והבנייה.
ז .מספר יחידות הדיור המבוקש הינו  82על פי תכניות
תקפות ועל פי סעיף 68א(א)( )3לחוק התכנון
והבנייה.
ח .יותר ניוד זכויות בין הקומות על פי סעיף  68א (א)
( )9לחוק התכנון והבנייה ,לא ינוידו זכויות בגין
סגירת קומה מפולשת ובגין בנייה על הגג.
ט .תכנית זו כוללת את תוספת הקומות ,הרחבת קווי
הבנייה ותוספת זכויות הבנייה הניתן לאשר
בהתאם לתמ"א  13על תיקוניה ונערכה על פי
סעיף  81לתמ"א .13
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/12/8211ובילקוט פרסומים מספר  ,6181עמוד
 ,8291בתאריך .12/18/8211
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רמת גן ,רח' המעגל  , 86ר"ג ,טלפון:
 .216121194ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל
אביב .וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
מרחב תכנון מקומי רמת גן
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת לפי תמ"א 13
מספר רג106-0393307/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1962 -בדבר אישור תוכנית מפורטת
לפי תמ"א  13מספר רג.226-2193181/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 142
שינוי  / 142ג
שינוי  / 142ג 1 /
כפיפות  / 142ג 1 / 1 /
כפיפות  / 142ג 12 /
שינוי  / 142ג 81 /
שינוי  / 142ג 1 /
כפיפות  / 142ג 11 /
שינוי מק  / 142 /ג 1 / 11 /
כפיפות מק  / 142 /ג 12 /
שינוי מק  / 142 /ג 11 /
כפיפות מק  / 142 /ג 11 /
כפיפות מק  / 142 /ג 19 /
כפיפות מק  / 142 /ג 8 / 1 /
שינוי מק  / 142 /ג  / 81 /א
כפיפות מק  / 142 /ג  / 81 /ב
ביטול מק  / 142 /ג 11 /
כפיפות מק  / 142 /ג 13 /
כפיפות מק  / 142 /ג 3 /
כפיפות מק  / 142 /ג 9 /
כפיפות תמא 8 / 13 /
כפיפות תמא 13 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן
מצפון מערב רחוב יואב (גוש  6826חלקה  ,113גוש
 6826חלקות .)13 ,111
מצפון מזרח רחוב יואב ( 82גוש  6826חלקה .)69
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מדרום מזרח רחוב אסף ( 11גוש  6826חלקה .)26
מדרום מערב רחוב יואב ( 16גוש  6826חלקה .)61
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6826 :מחלקה 63 :עד 63 :שלם
מטרות התכנית:
מטרת התכנית היא לשפר את היכולת לממש זכויות
בנייה מאושרות על פי
תכניות תקפות ,תמ"א  13על תיקוניה ותכנית רג142/
על תיקוניה ,במגרש ברחוב יואב  13ברמת גן ולאשר,
בניין חדש,
במקרה של הריסת הבניין הקיים ובניית
בניית  9קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית עד
של התכסית המותרת על ידי שינוי
 ,12%והרחבה
קווי הבנייה המותרים.
עיקרי הוראות התכנית -
א .הקמת מבנה מגורים חדש על פי תמ"א  13על
תיקוניה ומתוקף רג ,142/תוך מיצוי זכויות הבנייה
לשטחים עיקריים הקיימות בחלקה ,ללא שינוי
מתכניות בתוקף ובתנאי הריסת המבנה הקיים.
ב .הקמת  9קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית
עד  .12%בסך הכל  9קומות מעל קומת הקרקע +
קומת גג בתכסית של  , 12%ותוספת שתי קומות
מרתפים עד גבולות המגרש בהתאם לסעיף
68א(א)( )2בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה .1962
ג .שינוי קווי הבנייה בהתאם להוראות סעיף 68א(א)()4
לחוק התכנון והבנייה:
קו בניין קדמי לרחוב יואב  8 -מטר
קו בניין צידי צפוני  8.1 -מטר
קו בניין צידי דרומי  8.1 -מטר.
קו בניין אחורי  1 -מטר.
ד .תותר סגירת קומת עמודים על פי תמ"א.1/13/
ה .תותר בניית  8מרתפי החנייה בכפוף להוראות
רג/מק/142/ג ,8/1/ובמקרה של שימוש במתקני
חנייה אוטומטיים יותר גובה מרתף של יותר מ8.8 -
מטר .במקרה של פתרון חנייה אוטומטי ,תוספת
קומות וגובה מרתף לצורך מימושו לא ייחשב סטיה
ניכרת בהתאם לסעיף  68א (א) ( )9לחוק התכנון
והבנייה.
ו .תותר הקמת יחידות דיור ללא מרפסת שירות בכפוף
להצגת פתרון לתליית כביסה בהתאם להוראות
סעיף  68א (א) ( )9לחוק התכנון והבנייה.
ז .מספר יחידות הדיור המבוקש הינו  14על פי תכניות
תקפות ועל פי סעיף 68א (א) ( )3לחוק התכנון
והבנייה.
ח .יותר ניוד זכויות בין הקומות על פי סעיף 68א(א)()9
לחוק התכנון והבנייה.
ט .הגדלת תכסית מותרת על הגג ל 12% -משטח
הקומה מתחתיה לפי הוראות סעיף  68א (א) ()9
וסעיף  68א (א) ( )2לחוק התכנון והבנייה.
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י .תכנית זו כוללת את תוספת הקומות ,הרחבת קווי
הניתן לאשר
הבנייה ותוספת זכויות הבנייה
בהתאם לתמ"א  13על תיקוניה ,והיא נערכת על פי
סעיף  81תמ"א .13
עיקרי הוראות התכנית:
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/22/8214ובילקוט פרסומים מספר  ,6314עמוד
 ,6639בתאריך .12/21/8214
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רמת גן ,רח' המעגל  , 86ר"ג ,טלפון:
 .216121194ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל
אביב ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
אביבית מאור-נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0331030
שם תכנית :הגדלת צפיפות בבניה רוויה -שכ' נווה
שרון ,נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1962 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר ,629-2132832
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 112 /21 /88
שינוי  /88מק8236 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
ישוב :נתיבות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 122813 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 122813 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
גוש 122813 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי
גוש 122813 :מחלקה 3 :עד 3 :חלקי
גוש 122813 :מחלקה 83 :עד 83 :חלקי
מטרות התכנית:
הגדלת צפיפות בבניה רוויה.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של
כל יעוד קרקע ,לפי סעיף 68א (א)(.)1
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שינו קווי בניין כמסומן בתשריט לפי סעיף 68א (א)()4
שינוי הוראות בדבר גובה מבנים בבניה רוויה מ 1-ל18-
קומות ,לפי סעיף 68א (א)( 4א').
שינוי הוראות בדבר תכסית קרקע בבניה רוויה מ42%
ל ,82%לפי סעיף 68א (א)(.)2
ניוד יחידות דיור ממגרש למגרש ללא שינוי במספר
היחידות ,לפי סעיף 68א (א)(.)2
שינוי חלוקת שטחי הבניה בבניה רוויה המותרים
בתכנית אחת ,מבלי לשנות את סך השטח הכולל
המותר לבניה בתכנית ,לפי סעיף 68א (א)(.)6
העברת  42מ"ר מזכויות בניה בשטח עיקרי לטובת
מתקנים טכניים ,מתא שטח  924לתא שטח  ,919לפי
סעיף 68א (א)(.)6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 84/21/8214ובילקוט פרסומים מס'  6366בתאריך
.11/3/14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "נתיבות" ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
דרום ,כתובת :קריית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר
שבע ,טלפון ,23-6861191 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0390301
שם תכנית :הגדלת תכסית שכ' החורש שלב ב'
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1962 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר ,629-2192341
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 81 /121 /28 /88
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
ישוב :נתיבות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19383 :מחלקה  1עד96 :
מטרות התכנית:
שינוי בהוראות התכנית בדבר קווי בניין ותכסית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין קדמי מ 2-מ' ל4 -מ' כמסומן בתשריט
עפ"י סעיף 68א (א) (.)4
 .8שינוי תכסית ל 192-מ"ר עפ"י סעיף 68א (א) (.)9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 82/26/8214ובילקוט פרסומים מספר  ,6366בתאריך
.11/23/14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "נתיבות" ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
דרום ,כתובת :קריית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר
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שבע ,טלפון ,23-6861191 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יחיאל זוהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה – נתיבות
מרחב תכנון מקומי חבל אילות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס'
603-0393901
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע מגרש  001באר אורה
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה 1962-בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מס'  . 623-2193942תכנית זאת מהווה שינוי
לתכנית מס'  164/28/18למעט השינויים המפורטים
בתכנית זו.
המבקש  :צדוק לוי
השטחים הכלולים בתכנית :גוש 19112 :מוסדר ,חלק
מהגוש ,מס' חלקות בשלמותן.81,82 :
מגרשים .824,822 :
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :העברת זכויות
ממגרש  824שטח עיקרי מאושר  812מ"ר ,שטח עיקרי
מוצע  112מ"ר למגרש  822שטח עיקרי מאושר 812
מ"ר ,שטח עיקרי מוצע  892מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  ,6366עמוד  1321בתאריך .11/3/8214
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום (התקווה  4קריית הממשלה
באר שבע) ,כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אילות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 – 603-0030033חאן שחרות
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה( 1962-להלן" :החוק") כי במשרדי הועדה
המחוזית באר שבע ובמשרדי הועדה המקומית חבל אילות
מופקדת תכנית מפורטת מס'  .623-2814833תכנית זאת
מהווה שינוי לתכנית 8/141/28/18א' ותכנית /18מק216/א'
למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.
המבקש :נגב גליל יזמות בע"מ.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקת מגרשים לפי סעיף  68א' (א) ()1
באופן הבא :

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

 .1העברת שטח ממגרש  1למגרש 8ו.1-
ב .העברת שטחי בניה ממגרש למגרש באותו יעוד
לפי סעיף ,68א(א)(.)6
 .1העברת שטחי בניה עיקריים ממגרש 1
למגרשים 8ו.1-
 .8העברת שטחי בניה לשרות ממגרשים 1
ו 1-למגרש .8
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל זכאי לכך על
פי סעיף  122לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  62יום
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה חבל אילות ,כתובת :מ.א.
חבל אילות .ד.נ .אילות  .33382טל'23 -6122321 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
דרום ת.ד 63 .באר שבע  .34122טל'.23 -6861382 :
בהתאם לסעיף (121א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב ובפירוט
הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי
נוהל התנגדות לתכנית ,סמכויות וסדרי עבודה) תשמ"ט
.1939

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30663-10-14
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת אור לאמונה ,ע"ר ,58-031379-9
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.10.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.1.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

אודי גת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אילות
מרחב תכנון מקומי שמעונים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 31922-11-14

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' /7מק ,"2155/שינוי לתכנית מפורטת .138/03/7

ובעניין פירוק חברת אוקיאנה טכנולוגיות ( )2009בע"מ,
ח"פ ,51-422157-1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פעמי תש"ז 84א -
גוש מוסדר  ,100239/1ח"ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי מ– 8מ'
ל– 5מ'; ב) שינוי קו בניין צדי לצד מגרש  ,83מ– 5מ' ל– 3מ';
ג) שינוי קווי בניין צדיים הגובלים בקרקע חקלאית מ– 5מ'
לאפס; ד) שינוי קווי בניין אחוריים הגובלים בקרקע חקלאית
מ– 8מ' לאפס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.5.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים ,מרכז אזורי איבים ,ת"ד  ,50שדרות,
טל'  ,08-6899696 ,08-6899063פקס'  ,08-6894063וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים בבית

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון ,מרח' כנרת  ,5מגדל
ב.ס.ר ,3 .קומה  ,4בני ברק  ,5126237טל'  ,03-6911808פקס' 03-
.6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .18.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 34702-11-14

פר"ק 47323-11-14

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

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

ובעניין פירוק חברת גלית איטליה תוספות שיער בע"מ,
ח"פ ,51-387631-8

ובעניין פירוק חברת אריגי קנבסטקס ( )1979בע"מ ,ח"פ
,51-081281-1

והמבקשת :הגר כהן שלום ,מרח' נפתלי הלל  ,14דירה ,8
ראשון לציון ,טל' .052-6343833

והמבקש :בני וייס ,ע"י ב"כ עו"ד אבי דרור ,אצל משרד
עורכי דין נוימן ,סולומונוביץ' ושות' ,רח' משכית  ,8הרצליה
.46766

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .5.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הגר כהן שלום ,המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.1.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.5.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי דרור ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 44241-11-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד.אס.איי  -דרמיסיינס ישראל בע"מ,
ח"פ ,51-344460-4
והמבקשת :סילביה לוי ,ע"י ב"כ עורכי דין ,ממשרד להב,
ליטבק-עבאדי ושות' ,רח' מנחם בגין  ,52תל אביב  ,6713701טל'
 ,03-6882020פקס' .03-6882021
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.2.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל אברהמי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 3490-05-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.ע .עומרי בנייה ויזמות בע"מ,
והמבקש :קודסי אוסאמה ,ע"י ב"כ עו"ד מסאלחה איאד,
מרח' הרב לוין  ,10ת"ד  ,2688עפולה .18390
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.1.2015בשעה .13.00
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 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
.1.1.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מסאלחה איאד ,עו"ד ,רו"ח
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
סתון ניהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-261816-6

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי סרן ,עו"ד ,מפרק

אס .טי .איי פיננסים אילת בע"מ
(ח"פ )51-372228-0

(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  ,11.1.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' בן יהודה
 ,19הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל סתון ,מפרק

דורבן זכרין בע"מ
(ח"פ )51-283385-6

(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  ,15.1.2015בשעה  ,12.00במשרדי בא כוח מפרק
החברה עו"ד מור ושות' ,רח' דרך העצמאות  ,5חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
טל פנחס ,מפרק

ש.פ.ע .מהנדסים  92בע"מ

(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  ,11.1.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ליפסקי
 ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע דורבן ,מפרק

י.ר.אביבי מחנאות וספורט בע"מ
(ח"פ )51-199877-5

(ח"פ )51-169505-8
(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  ,15.1.2015בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
לוינסון  ,12גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה קוקס ,עו"ד ,מפרק

ש.ו דיב בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.1.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' החליל
 ,12/3ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אביבי ,מפרק

ארנל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-244931-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2015בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
היצירה  ,3בית ש.א.פ ,.רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

(ח"פ )51-199525-0
(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  ,20.1.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הכלנית
 ,6עכו  ,24323לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דיב וליד ,מפרק

א.ג ספייה בע"מ
(ח"פ )51-369656-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,20.1.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'  ,96כפר
יאסיף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהים ספייה ,מפרק

זד .ג'י  2טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-260583-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.1.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק,
שדרות רוטשילד  ,41קומה  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גדעון שניהולץ ,מפרק

נגיעות כשאיכות ויופי נפגשים בע"מ
(ח"פ )51-497985-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

תתכנס ביום  ,27.1.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,132מגדלי עזריאלי ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ערן שפינדל ,עו"ד ,מפרק

אינטרגאמא סחר בינלאומי מיסודה של אינטר-גאמא
חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-047804-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.1.2015בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בית
אינטרגמא ,אזור התעשייה ,רח' האלון  ,4כפר נטר ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים מזוז ,מפרק

צ.י .רוקח חברה לבניין והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-210351-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.1.2014בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' החרמון
 ,39אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פולק אלדמע ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.1.2015בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,רח'
דרך השרון  ,6בית יצחק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה דיין-ינאי ,עו"ד ,מפרקת

ארטישוק  -טעמי הצפון בע"מ

שופיר נכסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-435972-8

(ח"פ )51-198935-2
(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  ,26.1.2015בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח'
רוטשילד  ,58ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף סביר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.1.2015בשעה  ,11.00במשרד עו"ד עמר ,רייטר,
ז'אן ,שוכטוביץ ושות' ,רח' אבא הלל  ,14רמת גן  ,52506לשם
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

אביב צידון בע"מ

נור פרו אינג'נירינג בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-257599-4

(ח"פ )51-283551-3
(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

(בפירוק מרצון)
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ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

תתכנס ביום  ,29.1.2015בשעה  ,11.00במשרדי חברת אלומיי
קפיטל בע"מ ,שדרות רוטשילד  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן פרידריך ,מפרק

תתכנס ביום  ,2.2.2015בשעה  ,9.00במשרד החברה ,שדרות דר'
אפריקה  ,32אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה אלעד ,מפרק

גילאור  -פתרונות דיור גיל הזהב בע"מ

אוברטון  -בית הספר לשירה בע"מ

(ח"פ )51-432220-5

(ח"פ )51-455640-6

(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  ,4.2.2015בשעה  ,11.00אצל עו"ד נגה רוזנבליט אילוז,
רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' המלאכה
 ,21ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דקל קרבר ,עו"ד ,מפרק 		
		

כפר נופש אלומות בע"מ
(ח"פ )51-377818-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.2.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
ליאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה שפירא ,עו"ד ,מפרק

יניב דוידסון
יוסף סידי
מפרקים

פרוג'קט סטודיו בע"מ
(ח"פ )51-466548-8
(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  ,4.2.2015בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח' נסים בכר
 ,7בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קונסטנטין קרסוב ,מפרק

אלומות נופש כפרי בע"מ

ויסונטיקס בע"מ

(ח"פ )51-414891-5

(ח"פ )51-168587-7

(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  ,1.2.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
ליאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.2.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
הברזל  ,24קומה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה שפירא ,עו"ד ,מפרק

אופיר בר לבב ,מפרק

אריה אלעד סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-298760-3
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,

פארק  -טיים בע"מ
(ח"פ )51-332280-0
(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  ,4.2.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' גוטמכר
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 ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה איידל ,מפרק

 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

בולנז'רי בע"מ

קוראסון אקספרס בע"מ

(ח"פ )51-243003-4

(ח"פ )51-132332-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

מאפי בונז'ורנו ( )1997בע"מ

בייגל אמריקאי בע"מ

(ח"פ )51-242776-6

(ח"פ )51-142711-4

(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  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

בונז'ור תעשיות לחם בגט בע"מ

פיצה פוקט בע"מ

(ח"פ )51-123367-8

(ח"פ )51-145302-9

(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
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

מזון מוקפץ בע"מ

בונז'ור פיצה באגט ( )1991בע"מ

(ח"פ )51-241094-5

(ח"פ )51-157173-9

(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
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
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 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

פיצה פיתה בע"מ

הבאגט הלוהט והחם תעשיות בע"מ

(ח"פ )51-157170-5

(ח"פ )51-179851-4

(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  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

לחם טבע בע"מ

מאפה זיוה בע"מ

(ח"פ )51-141725-5

(ח"פ )51-154026-2

(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  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

ניו אורלינס מזון בע"מ

א.ה .שגיא בע"מ

(ח"פ )51-241091-1

(ח"פ )51-342102-4

(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  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית אבן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יחזקאל
 ,26תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שגיא אייל ,מפרק

בייקר-מן (בייקרמן) בע"מ

ספייס קאט בע"מ

(ח"פ )51-241068-9

(ח"פ )51-442472-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.2.2015בשעה  ,10.00באמצעות הטלפון ,לשם
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הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלון איזנברג ,מפרק

ארט ביט בע"מ
(ח"פ )51-377959-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אלי שרעבי שירותי משלוחים בע"מ
(ח"פ )51-348067-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.2.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
מרכז עזריאלי  ,5בניין מרובע ,קומה  ,26תל אביב  ,6702501לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גדיאל בלושטיין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,מגדל
ב.ס.ר  ,3קומה  ,12רח' כנרת  ,5מגדל בני ברק  ,5126237טל' 03-
 ,6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

עופר אורטופדיה (רעננה) בע"מ
(ח"פ )51-273086-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ג.מ.א פאר יעוץ ויזום פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-256106-9
(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  ,15.2.2015בשעה  ,11.00במשרד המפרקת ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחלי זילברברג ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-377959-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.1.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
ממגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,12רח' כנרת  ,5בני ברק  ,5126237טל'
 ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק 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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק
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קורין מוניק עזרא ,מפרקת

אוקטגון סקרין מדיה בע"מ
(ח"פ )51-283963-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ארט ביט בע"מ
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.4.2015בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' הרצל  ,68זכרון יעקב ,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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורטל ננר ,מרח' הלל  ,5ירושלים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.2.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אורטל ננר ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6938י"ח בכסלו התשע"ה10.12.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

