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עמוד

מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים אשר פעלו לשיפור פגיותיהם,
לפי חוק יסודות התקציב 2426.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור המקיימים מרכזי העשרה
בתחום המורשת היהודית-ציונית לאזרחים ותיקים לפי החוק האמור 2433.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירות תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה (טיסות פנים–ארציות) 2437.. . . . . .
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הטיס 2438.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 2440.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 2451.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים אשר פעלו לשיפור פגיותיהם
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985- ,1ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן  -המשרד) לתמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים אשר יוכיחו כי
שיפרו את היחידה לטיפול מיוחד ביילודים (להלן  -פגייה) שלהם ,כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מספר 24192002
כללי

.1

(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 2להלן  -הנוהל).
(ב)

התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני
אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,אם יידרש לפי נסיבות העניין;
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
הגדרות

.2

במבחנים אלה -
"בית חולים ציבורי כללי"  -כהגדרתו בסעיף  19לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו– ,)2014התשע"ג2013-;3

"מענק פג"  -סכום שיחושב לפי הנוסחה שבסעיף ;7
"פג"  -יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על  1,750גרם ,שהיה בחיים  4ימים לפחות ואושפז בפגייה.
מטרת התמיכה

.3

התמיכה לפי מבחנים אלה נועדה לעודד בתי חולים ציבוריים-כלליים לשפר את איכות הטיפול והתשתיות של
פגיותיהם בכלל ,ולהפחית את מקרי הופעת הזיהומים בהן בפרט.

תנאים למתן התמיכה

.4

(א)

תמיכה לפי מבחנים אלה ,תינתן לבית חולים ציבורי-כללי ,שהתקיימו בו כל אלה:
()1

בית החולים הוא אינו בית חולים ממשלתי;

()2

בית החולים פועל בהתאם לתנאי רישומו לפי פקודת בריאות העם;4

()3

בית החולים מפעיל פגייה באישור המשרד ובהתאם לרישיון שקיבל מהמשרד;

()4

הפגייה של בית החולים קיבלה ציון כנדרש בסעיף  ,6לפי אמות המידה כאמור בסעיף .5

אמות המידה לתמיכה

.5

(א) אמות המידה שלפיהם תיקבע זכאותו של בית חולים לתמיכה והיקפה ימדדו את איכות הטיפול והתשתיות
בפגייה לפי מודל שיפרט את מדדי האיכות ואת משקלם ,לשם קביעת ציונה של כל פגייה (להלן  -אמות המידה),
כמפורט בתוספת.
(ב)

אמות המידה ייקבעו בידי השר בהתייעצות עם ועדה בראשותו של ראש מינהל רפואה במשרד.

____________________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' 34
 2י"פ התשע"ג ,עמ'  3172ועמ'  ;5152התשע"ד ,עמ'  ;472התשע"ה ,עמ' .658
 3ס"ח התשע"ג ,עמ' .116
 4ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
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סכום התמיכה ואופן חלוקתה

.6

(א) סכום התמיכה בבית חולים יינתן במסגרת מענק פג ,והוא יחולק רק לבית חולים ציבורי-כללי אשר ציון הפגייה
שלו הוא מעל לחציון הציונים ,כמפורט להלן:
()1

ציון הפגייה הוא מעל לחציון הציונים  -יינתן מענק פג אחד בעד כל פג שנולד;

( )2ציון הפגייה הוא אחד מחמשת הציונים הגבוהים ביותר  -יינתן מענק פג נוסף על זה שבפסקה ( )1בעד
כל פג ובסך הכול שני מענקי פג בעד כל פג.
(ב) בסעיף זה" ,חציון הציונים"  -המספר האמצעי ברשימת הציונים שקיבלו בתי החולים המסודרת לפי גובה
הציונים; היו שני מספרי ציונים באמצע הרשימה ,יהיה החציון הממוצע של שני ציונים אלה.
מענק פג

.7

בכל שנה יחושב מחדש סכום המענק פג לפי הנוסחה הזו:
(M = P / )T+ Q
כאשר:
 = Mסכום מענק פג לשנת התמיכה;
 = Pהסכום הכולל המיועד לחלוקה כמענקי פג שתוקצב לאותה שנת תמיכה;
 = Qסך מספר הפגים המזכים במענק פג ,שנולדו בפגיות של בתי החולים הציבוריים-הכלליים ,לרבות הממשלתיים,
אשר דורגו בחציון הציונים העליון כאמור בסעיף ;)1(6
 = Tסך מספר הפגים המזכים במענק פג שנולדו בפגיות של בתי החולים הציבוריים-הכלליים ,לרבות הממשלתיים,
אשר דורגו בחמשת הציונים הגבוהים ביותר כאמור בסעיף .)2(6

אי–מתן תמיכה

.8

לא תינתן תמיכה לבית חולים -
()1

שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד בשנת התמיכה;

( )2אשר עשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה ,השתמש בהם שלא בעד הפעילות שלשמם ניתנו ,שימש
כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר ,או הגיש דיווחים כוזבים לגבי כספי התמיכה שאושרו לו ,וזאת
בשנתיים שלאחר עשיית פעולה מהפעולות האמורות ובלי לגרוע מן האמור בנוהל.
תחילה

.9

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014

הוראת שעה

 .10בשנת  ,2014ציונן של כל הפגיות יחושב בלי לקחת בחשבון את מדדי האיכות המפורטים בתוספת ,בתחומים האלה,
בקטגוריות המופיעות לצדם:
()1

בתחום כוח אדם  -אחים כוננים;

()2

בתחום תשתיות וציוד  -כיורים לרחיצת ידיים;

()3

בתחום מניעת זיהומים -
(א)

כניסות לכלי דם;

(ב)

היגיינת ידיים;

(ג)

בידוד.
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תוספת
(סעיף (5א))
אמות המידה לתמיכה

משקל התחום

כוח אדם
55%
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קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

קריטריונים

אופן חישוב הציון

הערות

במבחנים אלה,
מספר הרופאים
(א) תקן של רופא
הנאונטולוגים בפועל “חוזר"  -חוזר
נאונטולוג לכל 3.5
מיטות טיפול נמרץ חלקי מספר הרופאים מספר - 52/2013
הנאונטולוגים הנדרש המלצה לניהול
ותקן של רופא
כוח אדם ותשתיות
לפי התקינה בחוזר,
נאונטולוג לכל 3.5
במחלקות לטיפול
מיטות טיפול מיוחד כפול 9%
נמרץ ומיוחד
ביילוד;
ביילוד ובפג
(ב) במחלקה שבה
(פגיות)
פחות מ– 8מיטות
טיפול נמרץ יש
להוסיף תקן של
רופא נאונטולוג
שישמש מנהל
מחלקה;
(ג) במחלקה שבה 8
מיטות טיפול נמרץ
ויותר יש להוסיף 2
תקנים של רופאים
נאונטולוגים
שישמשו מנהל
מחלקה ומנהל
יחידה

רופאים
מתמחים
או מומחים
בנאונטולוגיה
(בסעיף זה
 רופאיםנאונטולוגים)

9.0%

איוש בפועל
מול תקינה
בחוזר

אחים
מוסמכים
בטיפול נמרץ
פגים

30.0%

מספר אחים בפועל
איוש בפועל (א)  3.5תקנים של
מול תקינה אחים למיטת טיפול חלקי מספר האחים
המומחים בפגים
נמרץ ומהמיטה
בחוזר
השמינית ואילך  2.5הנדרש לפי התקינה
בחוזר ,כפול 30%
תקנים של אחים
לכל מיטה כאמור.
 1.4תקנים של אחים
לכל מיטת טיפול
מיוחד ביילוד;
(ב) יש להוסיף
תקן של אח שהוא
מדריך קליני

בסעיף זה“ ,אח
מוסמך בטיפול
נמרץ פגים"  -אח
מוסמך שנרשם
בפנקס במדור
השתלמות מוכרת
כמשמעותה
בתקנה  10לתקנות
בריאות העם
(עוסקים בסיעוד
בבתי חולים),
התשמ"ט,1988-
בטיפול נמרץ פגים
או בטיפול נמרץ
פ.י.ת.י.
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משקל התחום

כוח אדם
55%

קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

קריטריונים

אופן חישוב הציון

הערות

בסעיף זה“ ,יועצת
הנקה"  -יועצת
הנקה עם אישור
תקף של המשרד;
בביקורות ייבדק
אחוז המשמרות
שבהן נוכחת
יועצת הנקה ב–10
יממות אקראיות
בחודשיים
האחרונים למועד
הגשת בקשת
התמיכה (סך
הכול ייבדקו 30
משמרות) ,שבהן
משובצת יועצת
הנקה אחת לפחות;
כמו כן ,בביקורות
תיבדק התאמת
ההיצע (כמות
וזמינות יועצות
הנקה) לביקוש
(כמות היולדות
הממוצעת הזקוקות
לייעוץ במשמרת)

יועצות הנקה

2.5%

נוכחות בפחות מ–
איוש בפועל מספר משמרות
מול תקינה שבהן נוכחת יועצת  25%מהמשמרות =
;0%
בקריטריונים הנקה בחודש
נוכחות ב– 25%עד
 70%מהמשמרות =
;1%
נוכחות ב–70%
מהמשמרות ומעלה
= 2.5%

רופאים תורנים

6.0%

התורנים מיועדים
איוש בפועל (א) מתחת ל– 3,000איוש מלא = ;6%
מול תקינה לידות בשנה  -תורן איוש של  50%ומעלה לקבלת יילודים או
פגים בחדר לידה
= ;3%
אחד;
בחוזר
(ב) בין  3,000ל– 5,000איוש מתחת ל– 50%או ניתוח ,לטיפול
ביילודים במחלקת
לידות בשנה  -תורן = 0%
יילודים בשלים
אחד ותורן נוסף
ולטיפול ביילודים
בתורנות מקוצרת;
או בפגים במחלקה
(ג) בין  5,000ל–8,000
לטיפול נמרץ
לידות בשנה  -שני
ומיוחד ביילוד
תורנים;
(ד) בין  8,000ל–10,000
 שני תורניםותורן נוסף בתורנות
מקוצרת;
(ה) מעל  10,000לידות
בשנה  -שלושה
תורנים

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

2429

משקל התחום

כוח אדם
55%
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קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

קריטריונים

אופן חישוב הציון

הערות

איוש בפועל (א) מתחת ל– 4,000איוש מלא = ;3%
מול תקינה לידות בשנה  -כונן איוש של  50%ומעלה
אחד;
בחוזר
= ;1.5%
ל–12,000
4,000
בין
(ב)
איוש מתחת ל–50%
לידות בשנה  -שני
=1%
כוננים;
(ג) מעל ל–12,000
לידות בשנה 3 -
כוננים

רופאים כוננים

3.0%

אחים כוננים

0.0%

איוש בפועל
של כוננויות
בתשלום מול
הקריטריונים

רוקח

1.0%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של חצי תקן (20
שעות שבועיות) ל–
בחוזר
 5,000לידות בשנה

איוש מלא = ;1%
איוש של 50%
ומעלה = ;0.5%
איוש מתחת
ל–0% = 50%

פיסיותרפיסט

0.5%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של רבע תקן (10
שעות שבועיות)
בחוזר
ל–  5,000לידות
בשנה

איוש מלא = ;0.5%
איוש של 50%
ומעלה = ;0.25%
איוש מתחת ל–50%
= 0%

עובד סוציאלי

1.0%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של תקן אחד
ל– 5,000לידות
בחוזר
בשנה

איוש מלא = ;1%
איוש של  50%ומעלה
=  ;0.5%איוש מתחת
ל–0% = 50%

טכנאי
הנשמה

1.0%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של חצי תקן (20
שעות שבועיות)
בחוזר
ל– 5,000לידות
בשנה

איוש מלא = ;1%
איוש של  50%ומעלה
= ;0.5%
איוש מתחת ל–50%
= 0%

דיאטן

0.5%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של רבע תקן (10
שעות שבועיות) ל–
בחוזר
 5,000לידות בשנה

איוש מלא = ;0.5%
איוש של  50%ומעלה
= ;0.25%
איוש מתחת ל–50%
= 0%

מרפא בעיסוק

0.5%

איוש בפועל היקף העסקה ביחס
מול תקינה של רבע תקן (10
שעות שבועיות) ל–
בחוזר
 5,000לידות בשנה

איוש מלא = ;0.5%
איוש של  50%ומעלה
= ;0.25%
איוש מתחת ל–50%
= 0%

(א) מתחת ל– 3,000איוש מלא = ;3%
לידות בשנה  -כונן איוש של 50%
אחד;
ומעלה = ;1.5%
3,000
מעל
(ב)
איוש מתחת
שני
בשנה
לידות
ל–0% = 50%
כוננים
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משקל התחום

תשתיות
וציוד 33%

קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

קריטריונים

אופן חישוב הציון

הערות

מרחק של  2מטרים,
המצב
בין אינקובטורים
בפועל
מאוישים בטיפול
מול המצב
הנדרש לפי נמרץ או מיוחד,
הקריטריונים בתפוסה מלאה

יש למדוד את
מרחק קטן מ– 1מטר
המרחק הקצר
= ;0%
ביותר בין 2
מרחק של  1מטר
ומעלה = לפי המרחק אינקובטורים
בפועל חלקי  2מטרים ,מאוישים בתפוסה
מלאה
כפול 10%

חובת תכולה:
כורסת הנקה אחת
ומשאבת חלב אחת
לכל  6עריסות

החדר חייב להיות
במרחב הפגייה

מרחק מינימלי
בין עריסות

10.0%

חדר הנקה או
שאיבת חלב

2.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

מטבח חלב

2.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

חובת תכולה :מקרר תואם את הנדרש
עם מד טמפרטורה ,בחוזר = ;2%
כיור ומשטח עבודה העדר כל אחד
להכנת תרכובת מזון מפריטי חובת
לתינוקות
התכולה = 0%

חדר הכנת
תרופות
ותמיסות

2.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

חובת תכולה :חדר
סגור ,מקרר עם מד
טמפרטורה ,כיור,
מנדף ,ארון תרופות

תואם את הסטנדרט
= ;2%
העדר כל אחד
מפריטי חובת
התכולה = 1%

חדר הורים

2.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

חובת תכולה:
מטבחון ,כורסאות,
תאי אחסון ,עלוני
מידע (רצוי עמדת
מחשב עם גישה
לאתרי מידע על
פגים באינטרנט),
שירותים ומקלחת

תואם את הנדרש
בחוזר = ;2%
העדר כל אחד
מפריטי חובת
התכולה = 1%

כיורים
לרחיצת ידיים

3.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

כיור סטנדרטי,
לפי הנדרש בחוזר
המרחק מהכיור
למיטת אשפוז לא
יפחת מ– 0.9מטר
ולא יעלה על 6
מטרים;
יש להתקין ברזים
לפי הנדרש בחוזר;
יש להתקין מיתקן
לניגוב ידיים בלא
מגע יד אדם

התקנות כיורים
לרחיצת ידיים לפי
הנדרש בחוזר = ,1%
אם לא = ;0%
התקנת ברזים לפי
הנדרש בחוזר = ,1%
אם לא = ;0%
התקנת מיתקן לניגוב
ידיים לפי הנדרש
בחוזר = 1%
אם לא= 0%
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תואם את הנדרש
בחוזר =;2%
פחות מכורסא אחת
או משאבת חלב אחת
לכל  6מיטות = 0%

2431

משקל התחום

תשתיות
וציוד 33%

מניעת
זיהומים
12%

2 432

קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

קריטריונים

אופן חישוב הציון

הערות

חישוב מיטות
טיפול נמרץ יהיה
על פי הנדרש
בחוזר

אינקובטורים
משולבים
בטיפול נמרץ

5.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

שיעור אינקובטורים תואם את הנדרש
משולבים ביחידות בחוזר = ;5%
אם יש פחות
לטיפול נמרץ
אינקובטורים
מהנדרש בחוזר,
יחושב הציון לפי
מספר אינקובטורים
משולבים חלקי
סך האינקובטורים
הנדרש לפי החוזר,
כפול 5%

מכשיר קירור
פגים למקרי
אספיקציה וכן
מכשיר CFM
בטיפול נמרץ

2.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש לפי
החוזר

מכשיר קירור פגים
אחד וכן מכשיר
 CFMאחד לכל
 8עמדות ביחידה
לטיפול נמרץ

תואם את הנדרש
בחוזר = ;2%
לא תואם = 0%

גיליון
אלקטרוני
ממוחשב

5.0%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש
בקריטריונים

מחשוב מלא של
תהליכי הקבלה,
המעקב והשחרור

לפי בדיקת  3תיקי
מחשוב מלא = ;5%
מחשוב חלקי =  ;2.5%פגים ועיון בפירוט
רשומה ידנית =  0%של הקבלה ,המעקב
והשחרור לכל
עמדות הטיפול
או המיטות שלהן
משויך גיליון
אלקטרוני ממוחשב,
הנדרשות לפי החוזר

מקרי אלח דם
נרכש

5.0%

מספר מקרי אלח דם הציון יחושב לפי
המצב
מספר מקרי אלח
נרכש של פגים
בפועל
דם נרכש של פגים
מול המצב
שאירעו ב– 1,000ימי
הנדרש
אשפוז ,באופן הזה:
בקריטריונים
פחות מ– 1.5מקרים
= ;5%
מ– 1.5מקרים ועד 2
מקרים = ;2.5%
מ– 2מקרים ומעלה
= 0%

כניסות לכלי
דם ()Access
מרכזיים או
היקפיים
לעירויים
ולקיחות דם

3.0%

מספר תצפיות על
המצב
טיפול בעירויים
בפועל
בטיפול נמרץ
מול המצב
ובטיפול מיוחד
הנדרש
בקריטריונים ביילוד ,בחודש

בסעיף זה“ ,פג"
 יילוד שמשקלובעת הלידה 1,500
גרם ומטה

תצפית על  30כניסות לפי הצגת דוחות
תצפית מדגמיות
בחודש = ;3%
תצפית על  15כניסות על טיפול בעירויים
ואמצעי בטיחות
בחודש = ;1.5%
בלקיחות דם
תצפית על פחות
מ– 15כניסות בחודש
= 0%
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משקל התחום

מניעת
זיהומים
12%

קטגוריה

משקל
לקטגוריה סולמות מדד

אופן חישוב הציון

קריטריונים

היגיינת ידיים

3.0%

מספר תצפיות
המצב
על רחיצת ידיים
בפועל
בטיפול נמרץ
מול המצב
ובטיפול מיוחד
הנדרש
בקריטריונים ביילוד על פי מודל
חמשת הרגעים,
בחודש

בידוד

1%

המצב
בפועל
מול המצב
הנדרש
בחוזר

הימצאות חדר
ייעודי לפי הנדרש
בחוזר

תצפית על  30חברי
צוות בחודש = ;3%
תצפית על  15חברי
צוות בחודש = ;1.5%
תצפית על פחות מ–15
אנשי צוות = 0%

הערות

לפי הצגת דוחות
תצפית מדגמיות
על רחיצת ידיים

הימצאות חדר נפרד
לפי הנדרש בחוזר
 ;1%העדר חדר ייעודי
לפי הנדרש בחוזר
= 0%

ז' בטבת התשע"ה ( 29בדצמבר )2014
(חמ )3-1888
()803-35-2014-000124
			
			

בנימין נתניהו
ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור המקיימים מרכזי העשרה
בתחום המורשת היהודית-ציונית לאזרחים ותיקים
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי
לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים (להלן  -המשרד) למוסדות ציבור
המקיימים מרכזי העשרה בתחום המורשת היהודית-ציונית לאזרחים ותיקים ,כמפורט במבחנים אלה:
תקנה תקציבית מס' 04520216
 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -ועדת התמיכות) ,תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן( 2להלן  -הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה
השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול ועדת התמיכות את כל נסיבותיו של העניין ,ותיישם את
המבחנים שנקבעו באופן שוויוני ,אחיד וענייני.
(ד) כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים ,והיא תפעיל אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי העניין;
החלטות ועדת התמיכות יהיו מנומקות.
 .2מטרות התמיכה
התמיכה מיועדת לסייע למוסדות ציבור המקיימים שיעורי לימוד ופעילויות לאזרחים ותיקים כמפורט במבחנים אלה
(להלן  -השיעורים והפעילויות).
____________________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ט ,עמ' .176
 2י"פ התשע"ג ,עמ'  ;3172התשע"ד ,עמ'  ;472התשע"ה ,עמ' .658
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 .3תנאי סף
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מוסד ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן  -המוסד) ,העומד בתנאי הסף האלה:
( )1המוסד פועל שלא למטרות רווח והוא מאוגד ורשום בישראל כעמותה לפי חוק העמותות ,התש"ם ,31980-הקדש
ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות ,התשל"ט ,41979-חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל
רשם ההקדשות לפי חוק החברות ,התשנ"ט ,51999-או אגודה עותמאנית;
()2
()3
()4
()5

המוסד אינו מוסד ממוסדות החינוך הפורמלי כגון בית ספר או מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי"ח ,61958-ואינו מתוקצב כתאגיד שהוקם על פי חוק;
על פי המטרות הרשומות במסמכי ההתאגדות שלו המוסד פועל ,בין השאר ,לקיום תכניות לימוד ופעילויות לאזרחים
ותיקים בתחומי המורשת היהודית-ציונית;
השיעורים והפעילויות מיועדים לקבוצות של אזרחים ותיקים בלבד או שבהן לפחות  70%מן המשתתפים הם אזרחים
ותיקים; במבחנים אלה" ,אזרח ותיק"  -גבר תושב ישראל שגילו  67או יותר ואישה תושבת ישראל שגילה  62או יותר;
המוסד מקיים במהלך שנת התמיכה את השיעורים והפעילויות -

(א)

במקום קבוע;

(ב) בימים ובשעות לפי אחת מן החלופות האלה:
( )1בשלושה ימים קבועים לפחות בשבוע ,בין הימים א' עד ו' ,למעט אם הם במועדי ישראל ,במשך שלוש
שעות רצופות קבועות לפחות בין השעות  8:00ל– 17:00בכל אחד מהם ,למעט יום ו' שבו ניתן לקיימם
בין השעות  08:00ו– 13:00בלבד;
( )2בשני ימים קבועים בשבוע בין הימים א' עד ו' ,למעט אם הם במועדי ישראל ,במשך ארבע שעות
רצופות קבועות לפחות בין השעות  8:00ו– 17:00בכל אחד מהם ,למעט יום ו' שבו ניתן לקיימם בין
השעות  08:00ו– 13:00בלבד;
בשעות האמורות בפסקאות משנה ( )1ו–( )2יכול שיתקיימו תפילת מנחה ,אך לא תפילת שחרית ,וכן
הפסקות קצרות; לעניין מבחנים אלה" ,שעה"  60 -דקות;
( )3מספרם הכולל של הימים הקבועים שבהם לא יתקיימו שיעורים ופעילויות בשל חופשה לא יעלה
על מכפלת מספר ימי הלימוד השבועיים ב–( 10לדוגמה :אם מספר ימי הלימוד בשבוע הוא  ,3מספרם
הכולל של הימים הקבועים שבהם לא יתקיימו שיעורים ופעילויות בשל חופשה לא יעלה על ;)30
( )4נושאי השיעורים והפעילויות הם בתחום האמור בפסקת משנה (א) להלן וכן בתחום אחד לפחות מבין
התחומים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ד) להלן או שילוב שלהם:
(א) תולדות הציונות ועם ישראל בדורות האחרונים;
(ב) שיעורים תורניים בתנ"ך ,פרשת השבוע ,תורה שבעל פה וכיוצא באלה;
(ג)
()5

()6

לוח השנה היהודי ,חגים ומועדים;

(ד) מחשבת ישראל ,הגות ופילוסופיה יהודית;
השיעורים והפעילויות ניתנים לקבוצה אחת או יותר המונה  15משתתפים קבועים רשומים לפחות
(להלן  -קבוצה) במהלך כל שנת התמיכה; לעניין זה" ,משתתפים קבועים רשומים"  -אזרחים ותיקים
שנרשמו להשתתף בשיעורים ובפעילויות במועדים הקבועים כאמור בפסקה (()5ב) במהלך שנת
התמיכה; על אף האמור ,תמיכה לא תישלל אם במהלך שנת התמיכה פחת בפועל מספר המשתתפים
הקבועים הרשומים בקבוצה אל מתחת ל– ,15אך לא מתחת ל– ,12וכן אם פחת שיעור המשתתפים
הקבועים הרשומים מקרב כלל המשתתפים בקבוצה אל מתחת ל– ,70%אך לא אל מתחת ל–;50%
מובהר כי משתתפים שאינם אזרחים ותיקים כאמור בסעיף  )4(3לא יימנו בין המשתתפים הקבועים
הרשומים ולא יובאו בחשבון בבדיקת העמידה בתנאי הסף ובניקוד האמור בסעיף ;4
אם המוסד מבקש תמיכה בעד יותר מקבוצה אחת ,המרחק בין המקום הקבוע לקיום השיעורים
והפעילויות של קבוצה אחת לבין המקום הקבוע לקיום השיעורים והפעילויות של כל קבוצה אחרת
הוא לפחות קילומטר אחד;

____________________
 3ס"ח התש"ם ,עמ' .210
 4ס"ח התשל"ט ,עמ' .128
 5ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
 6ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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()7

המוסד הגיש את בקשתו לתמיכה לפי הוראות מבחנים אלה ,בצירוף כל המסמכים והפרטים הנדרשים
כדין;

()8

למוסד ניסיון מוכח של שנתיים לפחות קודם לשנה שבעדה מבוקשת תמיכה בקיום שיעורים
ופעילויות לאזרחים ותיקים בשניים לפחות מבין הנושאים המפורטים בפסקה ( )7שלא במסגרת
לימודים במוסדות החינוך הפורמלי;

()9

המוסד אינו מונע הרשמה והשתתפות בשיעורים ובפעילויות מטעמים שאינם ענייניים ,ואינו מפלה
בין משתתפים בהם מטעמים שאינם ענייניים;

( )10משתתף קבוע רשום אינו יכול להיות תלמיד שבעדו מבוקשת תמיכה לפי מבחנים לחלוקת כספים
לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות תורניים  -לימוד ופעולות.7
 .4אופן ועקרונות חלוקת התקציב
(א) לגבי כל מוסד העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  ,3יינתן ,בשלב הראשון ,ניקוד בעד כל קבוצה שהוא
מקיים ,באופן נפרד ,לפי אמות המידה המפורטות להלן ,שלכל אחת מהן יהיה משקל אחוזי כנקוב בכותרתה:
()1

מספר הימים בשבוע ,מספר המשתתפים הקבועים הרשומים הכולל ומספר הנשים מתוכם (:)80%
(א)

תחילה יינתן לכל קבוצה ניקוד בהתאם למספר הימים הקבועים בשבוע שבהם מתקיימים השיעורים
והפעילויות כמפורט להלן:
שני ימים כאמור בסעיף ()5(3ב)( 3 - )2נקודות;
שלושה ימים לפחות כאמור בסעיף ()5(3ב)(:)1
שלושה ימים  5 -נקודות;
ארבעה ימים  5.5 -נקודות;
חמישה או שישה ימים  6 -נקודות;

(ב)

(ג)

לאחר מכן יוכפל הניקוד שהתקבל כאמור בפסקת משנה (א) במקדם המפורט להלן לפי מספר
המשתתפים הקבועים הרשומים הכולל בקבוצה:
מספר המשתתפים

המקדם

מ– 15עד 19

1.0

מ– 20עד 29

1.2

מ– 30עד 49

1.4

 50או יותר

1.5

לבסוף יוכפל הניקוד שהתקבל לפי פסקת משנה (ב) במקדם המפורט להלן לפי מספר הנשים שהן
משתתפות קבועות רשומות בקבוצה:
מספר הנשים

המקדם

עד 7

1.0

מ– 8עד 15

2.1

 16או יותר

5.1

אם במהלך שנת התמיכה מספר המשתתפים הקבועים הרשומים או מספר הנשים בקבוצה פחת מהמספר
המינימלי הנדרש לניקוד שקיבלה הקבוצה כאמור בפסקאות משנה (ב) ו–(ג) ,יחולו הוראות אלה :פחת
מספרם טרם חלוף  6חודשים מראשית שנת התמיכה ,תופחת התמיכה מראשית השנה לסכום התמיכה
שהיה ניתן למוסד בעבור הקבוצה בהתחשב במספרם המופחת; פחת מספרם לאחר חלוף  6חודשים מראשית
שנת התמיכה ,לא תופחת התמיכה כאמור; לעניין זה ,הפחתה בשיעור המשתתפים הקבועים הרשומים
ביחס לכלל המשתתפים בקבוצה לא תגרור הפחתה בתמיכה ,גם אם פחת מהשיעור הנדרש לפי סעיף ;)4(3
אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף  )8(3סיפה;
____________________
 7י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3498התשע"ד ,עמ' .5278
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()2

()3

קיום סיור (:)10%
קיום סיור לאתרי מורשת למשתתפים הקבועים הרשומים בקבוצה (להלן  -סיור) במהלך שנת התמיכה,
נוסף על השיעורים והפעילויות ,שמשכו  4שעות לפחות ושבו ישתתפו רוב המשתתפים הקבועים הרשומים
בקבוצה לפחות  1 -נקודה; ואולם היקף התמיכה שיינתן לקבוצה ליום סיור לפי אמת מידה זו לא יעלה על
 6,000שקלים חדשים;
פעילויות ייעודיות (:)10%
קיום פעילות לקבוצה בנושאים הנוגעים לאזרחים ותיקים ,כגון מיצוי זכויות ,תזונה ,בריאות ,פנסיה וכיוצא
באלה (להלן  -פעילויות ייעודיות לאזרחים ותיקים) אחת לחודשיים לפחות ולא פחות מחמש פעמים
במהלך שנת התמיכה  1 -נקודה; ואולם סך כל התמיכה לקבוצה לפי אמת מידה זו לא יעלה על 3,000
שקלים חדשים.

(ב) בשלב השני יוכפל הניקוד באמת המידה שבסעיף (4א)( )1ב–.8
(ג) בשלב השלישי יחושב חלקה היחסי של כל קבוצה בכלל הניקוד.
(ד) אופן חישוב סכום התמיכה שיינתן למוסד:
חלקה של הקבוצה בתקציב העומד לחלוקה לפי מבחנים אלה יחושב כסכום מצטבר של כל החלקים היחסיים
כפי שחושבו לפי סעיף קטן (ב); מוסד שנמצא זכאי לתמיכה בעד קבוצה אחת יהיה יזכה לתמיכה בסכום האמור;
מוסד שנמצא זכאי לתמיכה בעד יותר מקבוצה אחת ,יזכה בסכום התמיכה המצרפי של כלל קבוצותיו.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) -
()1

סך כל התמיכה שתינתן למוסד בעד קבוצה אחת לא יעלה על  10%מסך כלל התקציב של המשרד העומד
לחלוקה לפי מבחנים אלה;

()2

במוסד הנתמך לראשונה ,לא יעלה היקף התמיכה על כפל עלות הפעילות שבעדה ניתנת התמיכה ושקיים
המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת התמיכה.

()3

נותרה יתרת תקציב כתוצאה מן המגבלות המצויות בפסקאות משנה ( )2ו–( )3שבפסקה (א) ,יחולק סכום
היתרה באופן יחסי לפי הניקוד שניתן לאמות המידה בפסקת משנה ( )1שבפסקה (א) ,ובלבד שיישמרו
המגבלות האמורות בהן.

 .5נהלים ותנאים נוספים למתן התמיכה
(א) במסגרת הבקשה לתמיכה לא יבקש המוסד תמיכה בשל הוצאות שהוצאו בעבור כל פעילות אחרת שאינה כאמור
במבחנים אלה.
(ב) מוסד שאושרה לו תמיכה יגיש דוחות ביצוע תקופתיים ,כספיים וענייניים ,כפי שיידרש על ידי המשרד ,באופן
שיאפשר את בדיקת הפעילות הנתמכת.
(ג) נוסף על הנדרש לפי הנוהל ,לגבי כל קבוצה שבעדה המוסד מבקש תמיכה יצרף גם את האמור בפסקאות ( )1ו–( )2להלן:
()1

פרטים על תכנית השיעורים והפעילויות  -נושאיהם ומועדיהם (ימי השבוע והשעות) ,מקום קיומם ומידת
התאמתם לאזרחים ותיקים ,רשימת המשתתפים הקבועים הרשומים ,פרטים לגבי פעילויות ייעודיות
לאזרחים ותיקים (ככל שמוסד הציבור מקיימם)  -מועד ותוכן ,ואם מתוכנן סיור  -תכנית הסיור ומועדו,
וכן מועדי החופשות המתוכננות;

()2

התקציב של הפעילות שבעדה מתבקשת התמיכה .הצעת התקציב תכלול את עלות קיום השיעורים
והפעילויות ,עלות קיום פעילויות ייעודיות לאזרחים ותיקים ,ואם מתוכנן סיור  -עלותו ,וכן היא יכולה
לכלול הוצאות בעבור כיבוד ,שכירות ,חשמל ,ניקיון וכיוצא בזה ,ובלבד שהן מוצאות לשם קיום הפעילות
שבעבורה מתבקשת התמיכה בלבד ואינן מסווגות כהוצאות הנהלה וכלליות.

(ד) מוסד שאינו מקיים פעילות במועד שבו הייתה צריכה להתקיים כאמור בבקשתו ,ידווח על כך מראש למשרד.
(ה) פחת מספר המשתתפים הקבועים הרשומים בקבוצה ,ידווח על כך המוסד באופן מיידי למשרד.
(ו) לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה לשני מוסדות שונים המקיימים את הפעילות נושא מבחני תמיכה אלה באותו מקום.
(ז) בקשת התמיכה תהיה רק לגבי פעילות שמקיים מוסד הציבור בעצמו ולא באמצעות מוסד או גוף אחר.
(ח) לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור ממשלתי; לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד
משתתף בה בדרך אחרת; לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה למוסד הנתמך לפי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות
של משרד החינוך במוסדות ציבור  -שיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמלית 8וכן לפי
המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות ציבור  -מפעלי תרבות יהודית.9
____________________
 8י"פ התשס"ג ,עמ'  ;574התשס"ו ,עמ' .2
 9י"פ התשס"ג ,עמ'  ;576התשע"ב ,עמ' .2557
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(ט) תמיכת המשרד לא תעלה על  75%מעלות הפעילות שבעדה מתבקשת התמיכה .למען הספר ספק ,הוצאות
הנהלה וכלליות לא ייחשבו לעניין זה חלק מעלות הפעילות.
(י) לעניין עלות הפעילות יוכר שכר מרבי בעד מתן שיעורים ,הרצאות או הדרכות לפי התעריפים המרביים לתשלום
בעבור הרצאות והדרכה מקצועית של קבוצה  3בהוראת תכ"ם " 13.9.4הדרכה ,מבחנים ובחינות" כפי שתעודכן
מזמן לזמן (במועד החתימה על מבחנים אלה  119 -שקלים חדשים) (להלן  -התעריף המרבי); שילם המוסד שכר
גבוה יותר ,ההפרש שבין התעריף המרבי לבין הסכום ששולם לא יוכר לעניין עלות הפעילות; הוראות אלה לא
יחולו לגבי שיעורים ,הרצאות או הדרכות הניתנים במסגרת סיור או פעילות ייעודית לאזרחים ותיקים כאמור
בסעיף (4א)( )2ו–(.)3
 .6הוראות שעה
(א) על אף האמור האמור בסעיף  ,)3(3מוסד ציבור יוכל לקבל תמיכה בעד שנת  2015אם מטרות הרשומות במסמכי
ההתאגדות שלו אינן כוללות קיום תכניות לימוד ופעילויות לאזרחים ותיקים בתחומי המורשת היהודית-ציונית,
ובלבד שהן כוללות קיום תכניות לימוד בנושאים תורניים או קיום פעילויות למען אזרחים ותיקים.
(ב) למרות האמור בסעיף  ,)11(3מוסד ציבור יוכל לקבל תמיכה בעד כל אחת מהשנים  2015ו– 2016אם הוא בעל ניסיון
מוכח של שנתיים לפחות קודם לשנה שבעדה מבוקשת תמיכה בקיום שיעורים ופעילויות בנושאים תורניים או
בקיום פעילויות למען אזרחים ותיקים.
(ג) למרות האמור בסעיף  ,)11(3מוסד ציבור יוכל לקבל תמיכה בעד שנת  2017אם אושרה לו תמיכה לפי מבחני
תמיכה אלה בעד שנת  2015ובעד שנת .2016
(ד) לגבי תמיכה הניתנת בעד שנת  ,2015יראו כאילו במקום סעיף (4ה)( )2בא:
"( )2במוסד הנתמך לראשונה בשנת  ,2015לא יעלה היקף התמיכה על כפל עלות שיעורים ופעילויות בנושאים
תורניים או על כפל עלות פעילויות למען אזרחים ותיקים שקיים המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת
התמיכה ,לפי הגבוה מביניהם".
 .7תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
ב' בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר )2014
(חמ )3-1888
()803-35-2014-000114
			
				

אורי אורבך
השר לאזרחים ותיקים

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב ,2012-ולפי תקנות שירותי תעופה (פיצוי
וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) ,התשע"ג2013-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  3לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות),
התשע"ג( 22013-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים בחוק

1

 .1עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2014לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר  2012יהיו הסכומים הקבועים
בסעיף (11א) ,בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק ,מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כמפורט להלן:
( )1הסכום הנקוב בסעיף (11א) לחוק יהיה " 10,350שקלים חדשים";
( )2הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:
מרחק הטיסה (בק"מ)

הסכום (בשקלים חדשים)

"עד 2,000

1,290

עד 4,500

2,070

מעל 4,500

"3,100

____________________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .414
 2ק"ת התשע"ג ,עמ' .1479
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( )3הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:
מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)
עד 4,500

עד 2,000
סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

מעל 4,500

מחיר (בשקלים חדשים)

"טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים

780

1,550

2,590

טיסה סדירה במחלקת עסקים

2,070

3,620

6,470

טיסה סדירה במחלקה ראשונה

4,140

7,240

"12,940

עדכון סכומים בתקנות
 .2על אף שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר  2014לעומת המדד שפורסם בחודש מאי  ,2013הסכומים הקבועים
בתקנה  2לתקנות ,לא ישתנו ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015עקב הוראת עיגול הסכומים שבתקנה (3א)
		
לתקנות.
כ"ט בכסלו התשע"ה ( 21בדצמבר )2014
(חמ )3-4592
עוזי יצחקי
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

			
				
				

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (155ב) לחוק הטיס ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2014לעומת המדד שפורסם בחודש מרס  2011הסכומים הקבועים בהגדרה "הסכום הבסיסי" שבסעיף 144
						
לחוק הם ,מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כמפורט להלן:
				
( )1לגבי עובד טיס שהוא -
(א) טייס של כלי טיס גדול ,מפקח על תעבורה אווירית או מורשה להדריך לתפקידים כאמור  4,200 -שקלים חדשים;
(ב) מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס כאמור בפסקת משנה (א)  2,100 -שקלים חדשים;
			
(ג) עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה (א) או (ב)  1,050 -שקלים חדשים;
				
( )2לגבי איש צוות שאינו עובד טיס  1,050 -שקלים חדשים;
( )3לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל רישיון לפי סימנים ג' עד ו' לפרק ב' ,שעורך הדרכה לתפקידי
עובד טיס בהתאם לתכנית הדרכה שאישר המנהל לפי סעיף  ,16והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי טיס -
(א) בקשר לכלי טיס גדול  78,750 -שקלים חדשים;			
			
(ב) בקשר לכלי טיס בינוני 15,750 -שקלים חדשים;
(ג) בקשר לכלי טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי סעיפים 3
			
ו– 5,250 - 24שקלים חדשים;
				
( )4לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -
(א) המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי,
			
המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:
()1

		
 15כלי טיס לפחות  104,990 -שקלים חדשים;

()2

פחות מ– 15כלי טיס  78,750 -שקלים חדשים;

____________________
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;830י"פ התשע"ד ,עמ' .2652
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(ב) המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה הפעלה כאמור בפסקת משנה (א) -
()1

לגבי בעל רישיון המפעיל כלי טיס גדול אחד לפחות ,או שבעה כלי טיס בינוניים לפחות  26,250 -שקלים
חדשים;

()2

		
לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס בינוניים  13,120 -שקלים חדשים;

		
(ג) המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד  5,250 -שקלים חדשים;
				
( )5לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -
(א) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא  200,000ק"ג או יותר  104,990 -שקלים חדשים;
(ב) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא  30,000ק"ג או יותר ואינה עולה על  200,000ק"ג -
			
 78,750שקלים חדשים;
(ג) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה אינה עולה על  30,000ק"ג  26,250 -שקלים חדשים;
(ד) בכלי טיס בינוני או במנוע ,במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס שאינו כלי טיס קטן ,או פעולות בדק הדורשות
			
ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי סעיף  13,120 - 24שקלים חדשים;
		
(ה) בכלי טיס קטן ,במנוע ,במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס כאמור  5,250 -שקלים חדשים;
				
( )6לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א  104,990 -שקלים חדשים;
				
( )7לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -
			
(א) להפעלת שדה תעופה  104,990 -שקלים חדשים;
			
(ב) להפעלת מנחת  10,500 -שקלים חדשים;
				
( )8לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -
			
(א) כלי טיס גדול  104,990 -שקלים חדשים;
			
(ב) כלי טיס בינוני ,או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או בינוני  78,750 -שקלים חדשים;
			
(ג) כלי טיס קטן ,או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור  26,250 -שקלים חדשים;
		
(ד) ציוד תעופתי ,חלק של כלי טיס ,או חלק של מנוע או מדחף של כלי טיס  5,250 -שקלים חדשים;
				
( )9לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -
			
(א) של כלי טיס גדול  26,250 -שקלים חדשים;
			
(ב) של כלי טיס בינוני  5,250 -שקלים חדשים;
			
(ג) של כלי טיס קטן  1,050 -שקלים חדשים;
				
( )10לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -
(א) בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף (87א) או שהוא בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית
			
לפי סעיף (87ב)  2,620 -שקלים חדשים;
			
(ב) אינו מנוי בפסקת משנה (א)  1,050 -שקלים חדשים.
כ"ט בכסלו התשע"ה ( 21בדצמבר )2014
(חמ )3-4595
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עוזי יצחקי
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
17341
שם התכנית :שני בניינים חדשים ערב א -סוואחרה
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'57345 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /3993א
ביטול
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1233 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,ערב א -סוואחרה
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 223050
קואורדינטה Y: 628475
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,32993 :לא מוסדר.
מטרת התכנית:
הקמת שני בניינים חדשים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  9למגורים ומבניםומוסדות ציבור.
 קביעת מס' יח"ד לסה"כ  35יח"ד. קביעת מס' הקומות המרבי ל 7-קומות מעל חניה תתקרקעית.
 קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבניין ל- 3792.71מ"ר (מתוכם  3575.41מ"ר שטחים עיקריים
ו 5339.42 -מ"ר שטחי שירות).
 קביעת קווי בנין מרביים חדשים. קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור  /העתקה ועקירה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. בנוסף לשטחים אלו כולל התכנית שטח של  531מ"רלצרכי ציבור עבור גן ילדים בקומת קרקע וחצר צמודה
בשטח  512מ"ר.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525325טלפון:
 .23-9382393העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון23-9389955 :
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':
181-8114030
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד ברח' כנרת ,18
מקור ברוך.
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' 525-2554939 :גרסת :הוראות  9 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
93
ביטול
מק /1233 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :כנרת . 52
רחוב כנרת פנייה מרח' יוסף בן מתתיהו ,מקבילה לרח'
מלכי ישראל .בשכונת מקור ברוך.
קואורדינטה X: 220298
קואורדינטה Y: 632897
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 32298 :חלקות במלואן.579 :
גוש 32298 :חלקי חלקות.399 ,574 :
מטרת התכנית:
תוספת קומות לשם תוספת  3יח"ד חדשות.
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עיקרי הוראות התכנית:
 3.3.5שינוי ייעוד :מאזור מגורים  7לאזור מגורים ג'
 3.3.3קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 קביעת בינוי להשלמת עליית הגג לקומה מלאה,בהתאם לנספח הבינוי.
 קביעת בינוי לתוספת קומות שלישית ורביעית לשםתוספת  3יח"ד ,בהתאם לנספח הבינוי.
 3.3.3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 3.3.7הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל727.2-
מ"ר (מהם 388.7 -:מ"ר שטחים עיקריים ,ו527.9 -
מ"ר שטחי שירות)
 3.3.1קביעת מס' יח"ד על  7יח"ד.
 3.3.9הגדלת מס' קומות מ 3-קומות ממפלס ה2.22-
ל 7-קומות.
 3.3.4קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית ,כאמור.
 3.3.9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 3.3.4קביעת הוראות בגין עץ לשימור.
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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  92ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8525325טלפון:
 .23-9382393העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון23-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'13434 :
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד בצור באהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'53484 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /3323א
ביטול
93
ביטול
9784
ביטול
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מס' התכנית
סוג היחס
 /1599ב
כפיפות
מק /1233 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת צור באהר,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,32483 :לא מוסדר.
קואורדינטה X: 222575
קואורדינטה Y: 627150
מטרת התכנית:
הכשרת עבירת בנייה תוך הגדלת אחוזי בנייה ,ותוספת
שתי יח"ד לשתיים קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  1למגורים ב'.
ב .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ג .קביעת קווי בנין מרביים חדשים.
ד .קביעת מס' הקומות המרבי ל 7 -קומות בנייה.
ה .קביעת גובה מרבי ל 57.75 -מטר.
ו .קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ הבניין ל-
 911.53מ"ר שטח מתוכם  157.55מ"ר שטח עיקרי ו-
 575.25שטח שירות.
ז .קביעת הוראות בגין חניה עילית.
ח .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
י .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/27/3257ובילקוט הפרסומים  ,9482התשעד ,עמוד
 ,7838בתאריך .37/27/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525325טלפון .23-9382393 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,23-9389955 :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 ברמה
מפורטת מס'17843 :
שם התכנית :הריסת בנין קיים ובנית בנין חדש
למגורים ומסחר  -רח' ניתאי הארבלי  - 70שכ' גונן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'57213 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
3895
שינוי
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1233
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :נתאי הארבלי  ,79שכונת גונן.
בין הרחבות ניתאי הארבלי ויעקב פת.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,32577 :מוסדר ,חלקות במלואן.597 :
קואורדינטה X: 219250
קואורדינטה Y: 628770
מטרת התכנית:
הריסת בנין קיים ובניית בנין חדש למגורים בן  9קומות
מעל קומת מסחר ומחסנים ומעל  7קומות חניה תת
קרקעיות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים ד'.
 .3קביעת בינוי לבניין חדש בן  9קומות בנסיגות מעל
קומת מסחר ומחסנים ,ומעל  7קומות תת קרקעיות של
חניון מכני.
 .3קביעת קווי בנין חדשים.
 .7קביעת היקף שטחי בנייה ל 3732 -מ"ר מהם 3232
מ"ר מתוכם  512מ"ר עבור מסחר ,שטחים עיקריים ו-
 5722מ"ר שטחי שרות.
 .1קביעת מס' יחידות דיור ל 35 -יח"ד.
 .9קביעת מס' הקומות ל 4 -קומות מרחוב יעקב פת.
 .4קביעת שימושים עבור חזית מסחרית
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .52קביעת הוראות בגין מבנים /ו/או גדרות ומדרגות
להריסה.
 .55קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 33/21/3257ובילקוט הפרסומים  ,9927התשעד ,עמוד
 ,1198בתאריך .58/21/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525325טלפון .23-9382393 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,23-9389955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
17341
שם התכנית :פינוי בינוי ברח' מכוור מס'  4שכ' קטמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'57335 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
3989
שינוי
4381
ביטול
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1233 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מכור  ,4שכ' קטמון ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,32573 :מוסדר ,חלקות במלואן.579 ,3 :
קואורדינטה X: 219375
קואורדינטה Y: 629280
מטרת התכנית:
פינוי בינוי ברח' מכוור מס'  , 4שכ' קטמון  ,ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי במערך ייעודי קרקע מאזור מגורים  3מיוחד
לאזור מגורים ד'.
 .3קביעת הוראות בגין הריסה של בנין קיים ובניית בניין
חדש.
 .3קביעת הוראות להקמת בנין חדש בן  4קומות
(קומות  9 ,1ו 4-בנסיגה) מעל המפלס  2.22מעל 3
קומות מרתף לחנייה ומחסנים תת קרקעית.
 .7הגדלת שטחי הבנייה המרביים בחלקה וקביעתם ל-
( 3,152.22מתוכם  5,372.22מ"ר שטחים עיקריים ,ו-
 5,342.22מ"ר שטחי שירות).
 .1קביעת מס' יחידות דיור ל 57 -יח"ד.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .4קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולהעתקה.
 .8קביעת הוראות בגין בנין להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/27/3253ובילקוט הפרסומים  ,9183התשעג ,עמוד
 ,7997בתאריך .58/21/3253

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525325טלפון .23-9382393 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,23-9389955 :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':
181-8840411
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ,אום טובה,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 525-2219155 :גרסת :הוראות 53 -
תשריט 55 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /3323א
ביטול
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1233 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אום טובא .
אום טובה ,מצפון להר חומה ,ומדרום לצור באהר
גושים וחלקות:
גוש ,32482 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 221956
קואורדינטה Y: 626459
מטרת התכנית:
תוספת קומות ויח"ד לבניין מגורים באום טובה
עיקרי הוראות התכנית:
 -5שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  1מיוחד
למגורים ב'.
 -3קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות ויצירת 3
יח"ד חדשות.
 -3קביעת שטחי בנייה בהיקף של  5244.32מ"ר
(מתוכם  417.98מ"ר שטחים עיקריים ו 333.15-מ"ר
שטחי שירות).
 -7קביעת קווי בניין מרביים חדשים.
 -1קביעת תוספת של  3יח"ד סה"כ  4יח"ד.
 -9הגדלת מס' הקומות וקביעתם ל 7-קומות.
 -4קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 -9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 -8קביעת הוראות בגין הריסת גדרות.

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/29/3257ובילקוט הפרסומים  ,9932התשעד ,עמוד
 ,9541בתאריך .59/29/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8525325טלפון .23-9382393 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,23-9389955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחבי תכנון מקומי:
הגליל המזרחי ,יזרעאלים ,עמק הירדן ,הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג13104 /
שם התכנית :יערות רכס יבניאל וכפר קיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג58593 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג1824 /
שינוי
ג7397 /
שינוי
ג5472 /
שינוי
מש"צ43 /
שינוי
ג /במ33 /
שינוי
ג7338 /
שינוי
ג7479 /
שינוי
גושים וחלקות:
גושים בשלמות.51789 ,51348 ,51349 ,51389 :
גוש 51535 :חלקי חלקות.7 :
גוש 51533 :חלקות במלואן.7 :
גוש 51533 :חלקי חלקות.9 ,3 - 5 :
גוש 51533 :חלקות במלואן.7 :
גוש 51533 :חלקי חלקות.3 ,5 :
גוש 51537 :חלקי חלקות.3 - 5 :
גוש 51531 :חלקות במלואן.7 :
גוש 51531 :חלקי חלקות.1 ,3 ,3 :
גוש 51532 :חלקי חלקות.3 - 5 :
גוש 51535 :חלקות במלואן.51 - 52 ,4 ,9 :
גוש 51535 :חלקי חלקות.8 ,9 ,1 - 5 :
גוש 51345 :חלקות במלואן.93 :
גוש 51345 :חלקי חלקות.93 ,37 :
גוש 51382 :חלקות במלואן.33 ,33 ,32 - 39 :
גוש 51382 :חלקי חלקות.31 ,59 ,8 ,9 ,7 :
גוש 51385 :חלקי חלקות.38 ,39 :
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גוש 51383 :חלקות במלואן,33 - 54 ,51 - 9 ,7 - 5 :
,98 ,99 ,99 ,97 - 92 ,11 ,17 ,13 - 78 ,77 ,34 ,39
.41 ,47 ,43 ,45
גוש 51383 :חלקי חלקות,79 -71 ,38 ,34 ,31 -33 ,1 :
.13
גוש 51383 :חלקי חלקות.33 ,57 ,3 :
גוש 51387 :חלקות במלואן.32 :
גוש 51387 :חלקי חלקות,35 ,58 ,54 ,4 ,9 ,3 ,3 :
.75 ,39 -33
גוש 51381 :חלקות במלואן.38 ,32 :
גוש 51381 :חלקי חלקות,58 ,53 ,8 ,9 ,1 ,7 ,3 ,5 :
.33 - 32 ,33 ,35
גוש 51389 :חלקי חלקות.7 :
גוש 51384 :חלקות במלואן.53 ,9 ,3 :
גוש 51384 :חלקי חלקות.53 ,55 ,52 ,9 - 7 ,3 :
גוש 51311 :חלקות במלואן.7 ,3 :
גוש 51311 :חלקי חלקות.52 - 1 ,3 ,5 :
גוש 51319 :חלקות במלואן.53 ,8 ,9 ,7 ,5 :
גוש 51319 :חלקי חלקות.55 ,52 ,4 - 9 ,3 :
גוש 51314 :חלקות במלואן.55 ,4 - 1 ,3 :
גוש 51314 :חלקי חלקות.52 - 9 ,7 ,5 :
גוש 51319 :חלקות במלואן.55 ,8 - 9 ,5 :
גוש 51319 :חלקי חלקות.53 ,52 ,1 - 3 :
גוש 51318 :חלקות במלואן.53 ,5 :
גוש 51318 :חלקי חלקות.53 ,52 - 4 ,1 - 3 :
גוש 51392 :חלקי חלקות.52 - 9 ,7 - 5 :
גוש 51395 :חלקות במלואן.8 ,9 ,1 :
גוש 51395 :חלקי חלקות.4 ,7 :
גוש 51393 :חלקי חלקות.59 ,57 ,53 - 1 :
גוש 51397 :חלקות במלואן.9 :
גוש 51397 :חלקי חלקות.4 :
גוש 51399 :חלקי חלקות.4 - 5 :
גוש 51394 :חלקות במלואן.9 ,3 :
גוש 51394 :חלקי חלקות.8 ,4 ,9 ,7 :
גוש 51399 :חלקות במלואן.75 :
גוש 51399 :חלקי חלקות.13 ,77 ,72 - 39 ,53 ,3 ,3 :
גוש 51398 :חלקות במלואן.73 ,75 ,38 ,35 - 51 ,53 -5 :
גוש 51398 :חלקי חלקות,39 ,34 ,37 ,33 ,57 ,53 :
.19 - 17 ,12 ,79 ,71 ,73 ,72
גוש 51342 :חלקי חלקות.5 :
גוש 51343 :חלקי חלקות.3 - 5 :
גוש 51347 :חלקי חלקות.9 ,4 ,1 ,7 ,5 :
גוש 51341 :חלקי חלקות.3 :
גוש 51349 :חלקי חלקות.3 ,5 :
גוש 51389 :חלקי חלקות.5 :
גוש 51384 :חלקות במלואן.3 :
גוש 51384 :חלקי חלקות.5 :
גוש 51389 :חלקי חלקות.5 :
גוש 51739 :חלקות במלואן.39 ,9 :
גוש 51739 :חלקי חלקות.31 - 33 ,35 - 58 ,8 - 4 ,1 :
גוש 51738 :חלקי חלקות.39 ,3 :
גוש 51772 :חלקות במלואן.32 :
גוש 51772 :חלקי חלקות.59 - 54 ,3 :
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גוש 51775 :חלקי חלקות.5 :
גוש 51792 :חלקי חלקות.44 - 97 ,33 - 51 ,53 ,53 :
גוש 51795 :חלקות במלואן.39 ,33 - 31 ,3 ,5 :
גוש 51795 :חלקי חלקות.79 ,37 ,32 - 57 ,3 :
גוש 51793 :חלקות במלואן.19 ,14 ,39 ,34 ,37 ,58 :
גוש 51793 :חלקי חלקות,59 - 53 ,52 ,9 - 9 ,3 - 5 :
,45 ,93 ,93 ,92 ,18 ,71 - 38 ,39 ,39 - 31 ,33 - 32
.528 ,525 ,98 ,93 ,93
גוש 51793 :חלקות במלואן.43 - 94 ,93 ,92 -32 ,59 -3 :
גוש 51793 :חלקי חלקות.99 - 93 ,95 ,38 - 54 ,5 :
גוש 51797 :חלקי חלקות,71 - 73 ,75 ,34 - 31 ,53 - 5 :
.95 ,44 - 43 ,19 - 74
גוש 51791 :חלקות במלואן.39 :
גוש 51791 :חלקי חלקות,97 - 79 ,38 ,34 - 59 ,5 :
.81 - 83 ,85 ,82 ,97 ,41 - 42
גוש 51799 :חלקות במלואן.538 - 539 ,83 :
גוש 51799 :חלקי חלקות,85 ,82 ,97 - 77 ,39 - 32 ,5 :
.573 ,573 ,572 ,531 - 529 ,527 - 522 ,89 - 83
גוש 51794 :חלקות במלואן.38 - 1 ,3 - 5 :
גוש 51799 :חלקות במלואן.49 - 55 ,4 - 5 :
גוש 51799 :חלקי חלקות.52 - 9 :
גוש 51798 :חלקות במלואן,92 -53 ,52, 8 ,4 -3 :
.521 -93
גוש 51798 :חלקי חלקות.95 ,53 ,55 ,9 ,3 ,5 :
גוש 51782 :חלקות במלואן,42 - 97 ,37 ,35 - 53 :
.522 ,84 ,89 ,41 ,47
גוש 51782 :חלקי חלקות,33 - 35 ,33 ,33 ,53 - 5 :
,88 ,89 ,81 - 49 ,43 - 45 ,93 - 95 ,18 ,75 - 38
.523 ,525
גוש 51785 :חלקות במלואן.91 - 33 ,34 - 59 ,57 - 5 :
גוש 51785 :חלקי חלקות.35 - 39 ,54 - 51 :
גוש 51783 :חלקות במלואן.88 ,89 ,93 ,78 - 79 ,4 - 5 :
גוש 51783 :חלקי חלקות,77 ,39 ,37 - 39 ,54 - 9 :
,89 - 87 ,85 ,94 - 95 ,97 ,93 - 19 ,13 - 12 ,71
.525 ,522
גוש 51783 :חלקות במלואן,54 - 57 ,53 ,52 - 4 ,1 - 5 :
.528 - 89 ,87 - 41 ,94 - 15 ,37 - 58
גוש 51783 :חלקי חלקות,12 - 31 ,59 ,53 ,55 ,9 :
.552 ,84 - 81 ,47 - 99
גוש 51787 :חלקות במלואן.93 ,95 ,93 - 14 ,74 - 5 :
גוש 51787 :חלקי חלקות.92 - 43 ,42 - 93 ,19 - 79 :
גוש 51781 :חלקות במלואן.87 ,83 ,99 ,94 ,91 ,39 :
גוש 51781 :חלקי חלקות,41 - 94 ,38 ,37 ,3 - 5 :
.89 ,81 ,83 ,98 ,99 ,93
גוש 51474 :חלקי חלקות.4 ,9 :
גוש 54232 :חלקי חלקות.15 :
גוש 54345 :חלקי חלקות.11 ,13 ,59 :
גוש 33139 :חלקי חלקות.9 ,3 :
גוש 33194 :חלקות במלואן.37 ,51 ,57 ,9 :
גוש 33194 :חלקי חלקות,59 ,59 ,55 - 8 ,4 ,9 ,3 :
.31 ,33 - 35 ,35
גוש 33199 :חלקות במלואן.9 :

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

גוש 33199 :חלקי חלקות,35 -59 ,51 ,53 ,9 ,4 ,1 -3 :
.34
גוש 33198 :חלקות במלואן.52 :
גוש 33198 :חלקי חלקות,39 ,37 ,33 ,59 - 51 ,4 :
.32 ,39
גוש 33142 :חלקות במלואן.35 ,31 ,59 ,52 ,9 ,4 :
גוש 33142 :חלקי חלקות,54 ,51 ,57 ,53 ,55 ,9 - 3 :
.38 - 39 ,59
גוש 33379 :חלקי חלקות.1 ,7 :
גוש 33343 :חלקות במלואן.57 ,3 :
גוש 33343 :חלקי חלקות.3 :
קואורדינטה X: 733000
קואורדינטה Y: 245000
מטרת התכנית:
תכנון יערות יביניאל כפר קיש ,כמרחב משולב של
יערות ,שמורות טבע ושטחים פתוחים
פירוט דיוק והרחבת שטחי תמ"א 33
שינוי שטח חקלאי ליעוד יער טבעי לשימור ,יער פארק
קיים ,יער נטע אדם קיים ,נטיעות בגדות נחלים
שינוי שטח שצ"פ ושביל הולכי רגל לשטח יער טבעי לשימור
ייעוד שטחים לשמורת טבע
ייעוד שטח לחניון משני עין שרונה
שינוי ייעוד משטח שמורות וגנים ליער פארק קיים ולנטיעות
בגדות נחלים (כ 522-ד') לפי סעיף  8.4.7להוראות תמ"א
 ,31זאת ע"פ החלטת ולנת"ע מיום .53/3/53
שינוי ייעוד של כ 95-דונם שמורת טבע נחל תבור
ש 5/33/ליער פארק קיים לפי סעיף  4בהוראות תמ"א ,9
זאת ע"פ החלטת ולנת"ע מיום .53/3/53
שינוי ייעוד של כ 723-דונם משמורת טבע ליער פארק
קיים ,יער נטע אדם קיים ושטח חקלאי ,לפי סעיף 7.4
בהוראות תמ"מ  ,3/8זאת ע"פ החלטת ולנת"ע מיום
.53/3/53
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי קרקע מתן הנחיות והוראות לייעודי
היערות השונים יער נטע אדם קיים ,יער טבעי לשימור
יער פארק קיים ונטיעות בגדות נחלים
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליער לסוגיו ולשמורת טבע
קביעת מיקום ושימושים לחניון משני ,ומתן הנחיות
ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות וטיילות
קביעת התכליות השימושים והממשק הערני המותרים
בכל ייעוד קרקע
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע ומתן הוראות
ומגבלות לשימושים בשמורה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 35/23/3257ובילקוט הפרסומים  ,9498התשעד ,עמוד
 ,7392בתאריך .53/23/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת
עילית  5413221טלפון .27-9129111 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ,טלפון:
 ,27-9939352ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק
הירדן ,טלפון ,27-9414939 :ועדה מקומית לתכנון
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ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור  51375טלפון:
 ,27-9443333ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים,
עפולה  59532טלפון ,27-9738992 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג48422 /
שם התכנית :שכונת מגורים מס'  18בעראבה מזרח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג32199 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג7257 /
שינוי
ג52394 /
שינוי
ג8395 /
ביטול
תמא31 /
כפיפות
תמא /37 /ב7 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
תמא /37 /ב1 /
כפיפות
ג9495 /
כפיפות
ג53824 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עראבה .
הקרקע נמצאת בתחום שיפוט של מועצה מקומית
עראבה ,על גבעה דרום מזרחית ,צמודה לישוב הקיים.
וכוללת את בית הספר החקלאי הקיים.
מדרום גובלת התכנית גבול שיפוט משגב.
גושים וחלקות:
גוש 58379 :חלקי חלקות.13 ,53 - 52 :
גוש 58317 :חלקות במלואן,37 - 38 ,59 ,57 ,53 :
.14 ,11 ,13 - 79 ,77 - 73
גוש 58317 :חלקי חלקות,39 - 31 ,51 ,53 ,9 ,7 ,3 :
.45 ,91 ,19 ,19 ,17 ,74 ,71 ,75 ,72 ,39
קואורדינטה X: 233000
קואורדינטה Y: 750750
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת  5534יחידות דיור,
מבני ציבור ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ותעשייתית לקרקע למגורים,
מבני ציבור ,כבישים ושצ"פ.
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
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קביעת מפתל הימרה משטח למגורים לייעודי מסחר,
תעסוקה ,מוסדות ציבור ותיירות.
קביעת הוראות בנייה.
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בנייה.
קביעת גובה בניינים.
הנחיות בינוי
הנחיות עיצוב אדריכלי
התווית דרכים
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
תכנית זו גוברת על תכנית יער אחים עצמון ג,51332 /
ככל שתאושר
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
תכנית זו גוברת על תכנית יער אחים עצמון ג,51332 /
ככל שתאושר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/29/3257ובילקוט הפרסומים  ,9939התשעד ,עמוד
 ,9442בתאריך .57/24/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת
עילית  5413221טלפון .27-9129111 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,27-9479472וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
34 /114 /84 /4
שם התכנית :גבעה  182אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'34 /551 /23 /3 :
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:
מס' התכנית
סוג היחס
525 /23 /3
שינוי
ד989 /
שינוי
55 /551 /23 /3
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת .
587122
קואורדינטה X
391312
קואורדינטה Y
גבעה  – 529דרך יותם  ,בין פינות רחובות אילות ודרך
חטיבת הנגב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 72223 :חלקי חלקות.99 :
גוש 72238 :חלקות במלואן.4 ,9 ,3 - 3 :
גוש 72238 :חלקי חלקות.39 ,34 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת  332יחידות דיור ,מתקן
הנדסי תת קרקעי ותוספת זכויות בנייה לשני גני ילדים
בשטח ציבורי קיים ,ע"י שינויים ביעוד הקרקע וקביעת
זכויות ,הוראות ומגבלות בנייה וע"י איחוד וחלוקת
המגרשים בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעודי הקרקע :עתודה ,שטח בנייה גבוהה
ושטח למוסדות ציבור; למגורים ג' ,מתקנים הנדסיים,
שביל ומבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
 .3קביעת השימושים המותרים ליעודי קרקע.
 .3קביעת הוראות בנייה עבור בנייה למגורים ,מתקניים
הנדסיים ,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך לרבות תוספת
זכויות בנייה לשני גני ילדים בשטח ציבורי קיים.
 .7קביעת גובה מרבי (אבסולוטי) למבנים בהתאם
להנחיות ענף הגבלות בנייה – רשות התעופה האזרחית.
 .1הנחיות בנייה.
 .9הנחיות לעיצוב מבנים.
 .4קביעת שלבים והתניות לביצוע.
 .9איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
 .8קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 34/28/3253ובילקוט הפרסומים  ,9785התשעג ,עמוד
 ,437בתאריך .25/55/3253
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97522
טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת ,טלפון:
 ,29-9394557וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
44 /482 /83 /4
שם התכנית :מגרשי מגורים מס'  B 138ברחוב
רבקה  ,37מס' A 192
רח' לאה אמנו  30ומס' B 117
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'43 /329 /23 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /1במ7 /41 /
שינוי
58 /329 /23 /1
שינוי
 /1במ41 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :רבקה . 37
יישוב :באר שבע רחוב :לאה . 39
יישוב :באר שבע רחוב :שפרה . 3
קוארדינטות X 177125 177390 177530
קוארדינטות Y 573375 575440 575480
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם ,רח' רבקה ,37
רח' לאה אמנו  39ורח' שפרה  ,3ב"ש.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39594 :חלקות במלואן.98 ,99 ,32 ,58 :
גוש 39594 :חלקי חלקות.92 :
גוש 39599 :חלקות במלואן.15 ,12 :
גוש 39599 :חלקי חלקות.93 :
גוש 39598 :חלקי חלקות.43 :
גוש 39545 :חלקי חלקות.99 :
קואורדינטה X: 177125
קואורדינטה Y: 575375
מגרשים:
 B554בהתאם לתכנית 58 /329 /23 /1
 A583בהתאם לתכנית 58 /329 /23 /1
 B539בהתאם לתכנית 58 /329 /23 /1
מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה במגרשי מגורים מס'  B 138ברח'
רבקה , 37מס'  A 192ברח' לאה אמנו ,39
ומס'  B 117ברח' שפרה  , 3שכ' נווה מנחם באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
מגרש B 117
 .5הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות מ 532 -מ''ר
ל 329 -מ''ר.
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 .3הגדלת היקפי בנייה למטרות שרות מ 35 -מ''ר ל-
 44מ''ר (עליית גג  71מ''ר ,ממ''ד  8מ''ר מחסן  9מ"ר
וסככת רכב  51מ''ר).
 .3שינוי בינוי סטנדרטי.
 .7שינוי גובה מבנה והוספת קומת עליית גג.
 .1שינוי קוי בניין.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .4קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
מגרש מס' B 138
 .5הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות מ 532 -מ''ר
ל 357 -מ''ר.
 .3הגדלת הקפי בנייה למטרות שרות מ 35 -מ''ר ל31 -
מ''ר (מחסן  9מ''ר ,ממ''ס  53מ''ר וסככת רכב  51מ''ר.
 .3שינוי בינוי סטנדרטי.
 .7שינוי קוי בניין.
 .1קביעת תנאים לשימוש נוסף  -גן ילדים בבעלות פרטית.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .4קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
מגרש מס' A 192
 .5הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות מ 532 -מ''ר
ל 329 -מ''ר.
 .3הגדלת היקפי בנייה למטרות שרות מ 35 -מ''ר ל-
 98מ''ר (עליית גג  71מ''ר ,ממ''ד  8מ''ר ,וסככת רכב
 51מ''ר).
 .3שינוי בינוי סטנדרטי.
 .7שינוי גובה מבנה והוספת קומת עליית גג.
 .1קביעת הנחיות ומגבלות בנייה עבור בריכת שחיה
פרטית פתוחה.
 .9קביעת קוי בניין לבריכה.
 .4שינוי קווי בניין.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .8קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/23/3257ובילקוט הפרסומים  ,9451התשעד ,עמוד
 ,3289בתאריך .58/53/3253
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97522
טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  3באר שבע טלפון:
 ,29-9793924וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אבו בסמה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
247-8148883
שם התכנית :קאסר א-סר שכונות 7,4,2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
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מקומית מס' 937-2512223 :גרסת :הוראות 37 -
תשריט 58 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
525 /23 /39
שינוי
553 /23 /39
שינוי
553 /23 /39
שינוי
557 /23 /39
שינוי
תמא /34 /א5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קאצר א-סר .
קאסר א-סר  1ק"מ צפונית-מערבית לדימונה
גושים וחלקות:
גוש ,522591 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 198078
קואורדינטה Y: 554843
מגרשים:
 B4225בהתאם לתכנית 525 /23 /39
 825בהתאם לתכנית 553 /23 /39
 725בהתאם לתכנית 553 /23 /39
 921בהתאם לתכנית 553 /23 /39
 A42225בהתאם לתכנית 525 /23 /39
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים בקאסר
א-סר על שטח של כ 998 -דונם ובהיקף של 515
מגרשים למגורים מתוכם  77מתחמי מגורים
משפחתיים ,ע"י שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי תוואי דרך מס'  59מתכנית  525/23/39ע"י
ביטול דרך ושינוי הייעוד לאזור מגורים א' ,לשטח ציבורי
פתוח ,לשביל ולשטח למסחר.
ב .ביטול תוואי דרך מס'  3מתכנית  525/23/39ע"י
ושינוי הייעוד לאזור מגורים א' ,לשטח ציבורי פתוח,
לשביל ,לשטח למסחר ולשטח למבנים ומוסדות ציבור.
ג .שינוי תוואי דרך מס'  8מתכנית  553/23/39ע"י
ביטול דרך ושינוי הייעוד לשטח ציבורי פתוח ,לשטח
למבנים ומוסדות ציבור ולשטח לאירוח כפרי.
ד .שינוי תוואי דרך מס'  3מתכנית  553/23/39ע"י
ביטול דרך ושינוי הייעוד לאזור מגורים א' ,לשטח ציבורי
פתוח ,לשביל ולשטח למבנים ומוסדות ציבור.
ה .שינוי ייעוד מגורים א' לקרקע חקלאית ,לדרך,
לשביל ,לשטח למבנים ומוסדות ציבור ,לשטח ציבורי
פתוח ,לשטח למסחר ותעסוקה ,לשטח לתעסוקה
ולשטח לאירוח כפרי.
ו .שינוי ייעוד מאזור עיבוד חקלאי בתכנית מס'
 525/23/39לשטח למגורים א' ,לדרך ,לשטח ציבורי
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פתוח ,לשביל ,לקרקע חקלאית ,למסחר ותעסוקה
ולמבנים ומוסדות ציבור.
ז .שינוי ייעוד מאזור מלאכה זעירה בתכנית מס'
 525/23/39לקרקע חקלאית ,למגורים א' ולדרך.
ח .שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור למגורים א' ,לשטח
ציבורי פתוח ,לדרך ,לשביל ולמבנים ומוסדות ציבור.
ט .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' ,למבנים
ומוסדות ציבור ולדרך.
י .שינוי ייעוד משטח למסחר בתכנית 553/23/39
לקרקעי חקלאית ,לדרך ולמגורים א.
יא .שינוי ייעוד מפארק נחל עירוני בתכנית 525/23/39
לשטח לנחל ולדרך.
יב .שינוי ייעוד משטח למבנים ומוסדות ציבור בתכנית
מס'  557/23/39לשטח לתעסוקה ,לדרך ,למגורים א'
ולמבנים ומוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/52/3257ובילקוט הפרסומים  ,9822התשעה,
עמוד  ,394בתאריך .39/52/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97522טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אבו בסמה ,שד רגר יצחק 55
באר שבע  97522טלפון ,29-9323172 :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 :ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
1 /317 /83 /38
שם התכנית :הרחבת מושב פארן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /357 /23 /32 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
3 /549 /23 /52
שינוי
7 /549 /23 /52
שינוי
323 /23 /32
שינוי
352 /23 /32
שינוי
3 /549 /23 /52
שינוי
 /52מק3224 /
שינוי
1 /549 /23 /32
שינוי
323 /23 /32
שינוי
5 /549 /23 /52
שינוי
549 /23 /52
שינוי
תממ42 /57 /7 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

מס' התכנית
סוג היחס
תממ57 /7 /
כפיפות
341 /23 /52
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פארן .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38293 :חלקי חלקות.5 :
גוש 38293 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 214750
קואורדינטה Y: 474750
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב פארן כמפורט
להלן:
 .5הרחבת מערך המגורים במושב והגדרתו מחדש.
 .3הוספת שטחי תיירות ותעסוקה בצמוד למגרשי המגורים.
 .3הוספת שטחים לתעשייה קלה ומלאכה בשטחים
מרוכזים ,מסחר ותחנת תדלוק.
 .7ארגון מחדש של מתחם מרכז הישוב.
 .1התווית מערכת דרכים ,מגרשי חניה ,כיכרות ושצ"פים.
 .9הסדרת הגבולות וזכויות הבנייה בנחלות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת תכליות ,שימושים זכויות ומגבלות בנייה וקווי
בניין.
 .3קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .3הגדלת שטח אזור מגורים בנחלות ותיקון גבולות.
 .7שינוי ייעוד משטח ''חקלאי'' ל'-מגורים א' ,לתעשיה
קלה ומלאכה ,למבנה משק ,למסחר ,לתחנת תדלוק,
לשצ''פ ,לדרכים ,לתעלות ניקוז ולמתקנים הנדסיים.
 .1שינוי ייעוד משצ''פ למגורים ולאזור תעסוקה ותיירות.
 .9שינוי ייעוד משטח למבנה משק למגורים ותיירות
שצ''פ ודרכים.
 .4שינוי מיקום והגדלת השטח למבני משק.
 .9שינוי ייעוד מאזור ספורט למגרש מסחרי ,שצ''פ
ומגרש למבנים ומוסדות ציבור.
 .8שינוי ייעוד משטח חקלאי להרחבת בית העלמין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/24/3257ובילקוט הפרסומים  ,9932התשעד ,עמוד
 ,9195בתאריך .29/24/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97522טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר ,99931
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת חובב
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
30 /118 /83 /13
שם התכנית :מתחמים  D1; C1; A1במגרש 101
במפעל לטיפול בפסולת מסוכנת ()C; S; E
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'39 /552 /23 /58 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
32 /552 /23 /58
שינוי
תמא5 /7 /59 /
כפיפות
תמא37 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת חובב .
מגרש  ,595המפעל לטיפול בפסולות מסוכנות ()E.S.C
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,522544 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 179900
קואורדינטה Y: 561900
מטרת התכנית:
 .5איחוד המטמנות במתחמים  B,Dבמצב מאושר
והקמת מטמנה מאוחדת במתחם .D1
 .3הרחבת נפח ההטמנה במתחם .D1
 .3מתן אפשרות לשימוש חוזר בשטח המשוקם במתחם
 Cלצורכי בניית מתקני תשתית לטיפול בפסולת.
 .7מתן אפשרות להעברת תוצרי שיקום להטמנה
במתחם .D1
 .1שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5ביטול מתחם .B
 .3שינוי בגבולות מתחם .D1
 .3שינוי בזכויות בנייה במתחמים C1, D1
 .7שינוי בהוראות הבנייה (קווי בנין).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 38/29/3257ובילקוט הפרסומים  ,9918התשעד ,עמוד
 ,4957בתאריך .58/29/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97522
טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה רמת חובב ,באר שבע  ,97523טלפון:
 ,29-9173528וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
13 /173 /83 /41
שם התכנית :אתר לסילוק פסולת יבשה ,שובה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'58 /578 /23 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
1 /578 /23 /4
שינוי
1 /578 /23 /4
שינוי
339 /23 /4
כפיפות
תמא7 /59 /
כפיפות
339 /23 /4
כפיפות
תמא7 /59 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שובה .
אזור חקלאי בשולי מטעי מושב שובה ,באזור תל שיחן -
 122מ' מדרום-מערב לשובה ,כ 1.1-ק"מ מערבית
לנתיבות וכ 52-ק"מ מדרום לנתיבות בתחום מועצה
אזורית שדות נגב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 881 :חלקי חלקות.34 :
גוש 884 :חלקי חלקות.35 ,9 - 9 :
קואורדינטה X: 155600
קואורדינטה Y: 595150
מטרת התכנית:
הסדרת והקמת אתר פסולת יבשה ע"י שינוי ייעודי
קרקע ,קביעת הנחיות וזכויות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לפסולת.
 .3קביעת תכליות מותרות.
 .3קביעת הוראות בנייה ועיצוב נופי.
 .7הטמעת הנחיות המשרד להגנת הסביבה בתהליך
הקמת ,תפעול ,סגירת ושיקום האתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/28/3257ובילקוט הפרסומים  ,9942התשעד,
עמוד  ,4999בתאריך .27/28/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97522טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון:
 ,29-9937422וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
0 /434 /83 /41
שם התכנית :תוספת מגרשים והסדרת נחלות
במושב שרשרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת
מס'9 /334 /23 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
339 /23 /4
שינוי
4 /334 /23 /4
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :במזרח ובמערב היישוב שרשרת.
קואורדינטה X: 162250
קואורדינטה Y: 590500
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 522313 :חלקות במלואן,19 - 17 ,74 - 9 ,7 - 5 :
.549 - 523 ,85 ,98 ,99 ,99 - 97 ,98 ,99
גוש 522313 :חלקי חלקות,93 ,95 - 18 ,13 - 79 :
.544 ,522 ,94 ,93 ,95 ,43
מטרת התכנית:
שינוי גבולות תאי שטח ,ביטול מגרשים ותוספת  9יח"ד,
ע"י שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ,הוראות
ומגבלות בנייה .הגדרת בריכת המים הישנה כמבנה
לשימור.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  9מגרשי מגורים חדשים בשטח של כ-
א.
 2.1ד' כ''א ,ע''י שינוי ייעוד מקרקע חקלאית וממבנים
ומוסדות ציבור למגורים א' (מתחם א').
הגדרת בריכת המים כמבנה לשימור.
תוספת  3יח''ד ע''י חלוקת מגרש מגורים מס'
ב.
 545ל 7 -מגרשים ותיקון גבול בין משק  33ומגרש 545
(מתחם ב').
שינוי גבולות בין משקים ( 1 ,7מתחם ג').
ג.
ביטול מגרש מגורים מס'  592שכלל יח''ד
ד.
אחת וצירוף שטרו למשק מס' ( 93מתחם ד').

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97522טלפון:
 .29-9393481העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון:
.29-9937422
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 -

עיקרי הוראות התכנית:
א .חילופי שטחים בין "אזור תעשיה" בתכנית /23 /52
 394ל"-שטח למתקנים הנדסיים" בתכנית /23 /52
 ,15 /522ללא שינוי בזכויות הבניה.
ב .שינוי קווי בנין בין המגרשים הנ"ל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/29/3257ובילקוט הפרסומים  ,9973התשעד ,עמוד
 ,9824בתאריך .33/24/3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97522טלפון .29-9393481 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תמר ,נוה זהר  99852טלפון:
 ,29-9999975וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
1 /424 /83 /18
שם התכנית :מפעלי ים המלח  -הסדרת מגרש
למסמיכים  -מס' קודם  /18מק1877 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  554לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /394 /23 /52 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
15 /522 /23 /52
שינוי
394 /23 /52
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סדום(מפעלי ים המלח) .
הסדרת מגרש למסמיכים -מפעלי ים המלח
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש 38991 :חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 235600
קואורדינטה Y: 549720
מגרשים:
 15 /522 /23 /52בהתאם לתכנית
 394 /23 /52בהתאם לתכנית

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מטרת התכנית:
מתן אפשרות למימוש זכויות בנייה במגרש ה' המיועד
לאזור תעשיה בתכנית  ,394 /23 /52זאת ע"י שינוי
גבולות המגרש הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

נסטק הייטק בע"מ
(ח"פ )51-391998-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב בטיש ,מרח' רמב"ם ,21
טירת כרמל ,טל'  ,054-6386926למפרק 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.
שגיב בטיש ,מפרק

א.ע .אלעד הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-293657-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איתן מונד ,מרח'
יד חרוצים  ,12תל אביב  ,67778למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

איתן מונד ,רו"ח ,מפרק

רועי גן ,מפרק

הצעות חברה להשקעות בע"מ

קוביות  -אבני דרך בהתפתחות הילד בע"מ

(ח"פ )51-092894-8

(ח"פ )51-372948-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי צור ,משד' שאול
המלך  ,8תל 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  ,9.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף לוטן ,מרח'
דיזינגוף  ,130תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

רועי צור ,עו"ד ,מפרק

אסף לוטן ,עו"ד ,מפרק

סייקלון ניהול אוניות בע"מ

יו.פי.סי.סי .מרפא בע"מ

(ח"פ )51-336982-7

(ח"פ )51-498889-8

(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  ,1.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא צוריאל ,מרח'
נאות גולף  ,115Eקיסריה ,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  ,10.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרגרט אבו רחמון,
מרח' בן עמי  ,55ת"ד  ,300עכו ,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  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

שרגא צוריאל ,מפרק

מרגרט אבו רחמון ,עו"ד ,מפרקת

מודולאר פטרנס בע"מ

מנוף השקעות (ד.פ ).בע"מ

(ח"פ )51-1419124-6

(ח"פ )51-159777-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי גן ,מרח' אי ,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  ,10.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס חכמון ,מרח'
בן גוריון  ,17גבעת שמואל ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

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

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.

עמוס חכמון ,מפרק

מיכאל גרינשטיין ,מפרק

אף .טי .אל .פשין טריידינג בע"מ

צ'יאנג גואה צ'ין בע"מ

(ח"פ )51-134957-3

(ח"פ )51-335031-4

(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  ,10.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הדר לוי ,מרח' הגן
הטכנולוגי ,בניין  ,1מנחת ,ירושלים ,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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל שיו ,מרח' מח"ל ,88
תל אביב ,למפרק 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.

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.

הדר לוי ,עו"ד ,מפרקת

רפאל שיו ,מפרק

טיפ לים ( )2010בע"מ

א.ב.י סוכנות לביטוח ( )2003בע"מ

(ח"פ )51-450282-2

(ח"פ )51-336363-0

(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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר מירן ,מרח'
ישראל פדיה ,ת"ד  ,127כפר יחזקאל ,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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוית הוף ,אצל חיים
צדוק ושות' ,עורכי דין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,6713412
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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיר מירן ,רו"ח ,מפרק

א.מ גרינשטיין  -הנדסה וניהול פרויקטים ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-289520-2

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רוית הוף ,עו"ד ,מפרקת

הלחמי שרותי נהול יעוץ והשקעות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-061316-9

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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל גרינשטיין ,מרח' שד'
ירושלים  ,20חולון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

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  ,13.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רביטל הלחמי נסים,
מרח' עין גנים 14א ,פתח תקוה ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים 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.

רביטל הלחמי נסים ,רו"ח ,מפרקת

דוד קחלון ,מפרק

יואל  -המרכז לניצולי שואה בע"מ

דגים ואלמוגים בע"מ

(ח"פ )51-289924-6

(ח"פ )51-416811-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי בדור ,מרח' תובל ,20
קומה  ,3רמת גן ,טל'  ,03-5757769למפרק 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  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד קחלון ,מרח' מירון ,7
ראשון לציון ,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.

מרדכי בדור ,מפרק

דוד קחלון ,מפרק

אבני זהב יזמות נדל"ן בע"מ

נוביאן ישראל בע"מ

(ח"פ )51-443845-6

(ח"פ )51-426973-7

(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  ,14.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא מזרחי ,מרח'
בן יהודה  ,124תל אביב  ,6340137טל'  ,054-4215302למפרק
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  ,16.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דנה גולן ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דנה גולן ,עו"ד ,מפרקת

אף אי דולופמנט בע"מ

מ.ש.א.ח .יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-449314-7

(ח"פ )51-290048-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד קחלון ,מרח' מירון ,7
ראשון לציון ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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  ,16.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוהד נאמן ,מרח'
דניאל פריש  ,3בניין המגדל ,קומה  ,25תל אביב  ,6473104טל'
 ,03-5460707למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

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.
אוהד נאמן ,עו"ד ,מפרק

מיוזיקול תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-419627-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר יעל
ארידור בר אילן ,מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ד"ר יעל ארידור בר–אילן ,עו"ד ,מפרקת

חלקה  452בגוש  6213בע"מ
(ח"פ )51-013441-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפורה דוידוף (לוי) ,מרח'
פרופ' שור  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כתובת למסירת מסמכים :עו"ד נעה מידן ,רח' דיזנגוף ,50
מגדל על ,תל אביב.
ציפורה דוידוף (לוי) ,מפרקת

רוה אקולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-139808-3
(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  ,18.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון רוה ,מרח' יגאל
אלון  ,65תל 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.

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רון רוה ,עו"ד ,מפרק

קיריבטי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-321019-5
(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  ,14.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר פלדמן ,מרח'
הדורית  ,265מכבים-רעות ,למפרק החברה ,לאחר שהוצהר על
יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.
יאיר פלדמן ,מפרק

דקל הכרמל נכסים ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-246567-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילנה מירז-עזר ,מרח'
בית שאן  ,19חיפה ,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.
אילנה מירז-עזר ,עו"ד ,מפרקת

ד"ר י .דנינו בע"מ
(ח"פ )51-432356-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדמון יונה ,מרח' חנה
סנש  ,27/3חיפה ,טל'  ,04-6810776למפרק 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.
אדמון יונה ,עו"ד ,מפרק
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מי טבע לגן בע"מ

קיו.אל.איי .תעשיות נייר בע"מ

(ח"פ )51-355737-1

(ח"פ )51-277759-0

(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  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פופר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מרח'
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

אריאל פופר ,עו"ד ,מפרק

שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת

ששי סבג החזקות ( )2013בע"מ

הדר נועם בע"מ

(ח"פ )51-486944-5

(ח"פ )51-283088-6

(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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דנה ליבנה-זמר ,מרח'
דבורה הנביאה  ,34תל אביב ,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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מרח'
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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.

דנה ליבנה-זמר ,עו"ד ,מפרקת

שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת

שרית הובלות בע"מ

בולרו סוכנויות יבוא ושיווק

(ח"פ )51-230244-9

(ח"פ )51-213706-8

(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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מרח'
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מרח'
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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.

שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת

שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

תעשיות מחברי מתכת בע"מ

שני אריזות ד.א 2009 .בע"מ

(ח"פ )51-191650-4

(ח"פ )51-428245-8

(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  ,17.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מרח'
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת

פאראגון דיימונדס בע"מ
(ח"פ )51-384404-3
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה עזרא ,משד'
הר ציון  ,104תל אביב  ,66534למפרק החברה.
יהודה עזרא ,עו"ד ,מפרק

פישאיט בע"מ
(ח"פ )51-464175-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד עציוני ,מרח' לאונרדו
דה וינצ'י  ,4חיפה ,למפרק החברה.

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  ,18.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טיראן פרץ ,מרח' דניאל
סמבורסקי  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טיראן פרץ ,מפרק

אייקאסטר בע"מ
(ח"פ )51-479523-6

דוד עציוני ,מפרק

בורן פרי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-201657-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,1.2.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח' הלל יפה ,11
בניין קורן ,קומה  ,9חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

בורגר וויל  2012בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-475393-8

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  ,21.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמתי נוה ,ממשרד
עו"ד גדעון פישר ,מגדלי עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,רח' דרך
מנחם בגין  ,132תל אביב  ,6701101למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,קיבוץ עין חרוד,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גל עינב ,עו"ד ,מפרק

אמתי נוה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

2457

ביביסימו בע"מ

ב.י .גלמור ניהול נכסים בע"מ

(ח"פ )51-438920-4

(ח"פ )51-341854-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.2.2015בשעה  ,13.30במשרדי עו"ד תהילה אלחרט,
רח' הסורג  ,2קומה  ,2ירושלים ,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  ,15.2.2015בשעה  ,8.00במשרדי המפרק ,רח' הברזל ,23
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם שמעון והנון ,מפרק

ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

סימנטק (אי אל) בע"מ

חיים חרבש בע"מ

(ח"פ )51-151683-3

(ח"פ )51-050284-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.2.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' ריבלין ,22
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2015בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
ויצמן  ,2קומה  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברי לבנפלד ,מפרק

רון גינת ,עו"ד ,מפרק

אחים אבישר אחזקות בע"מ

גלידריה מגדל בע"מ

(ח"פ )51-016688-7

(ח"פ )51-481078-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,15.2.2015בשעה  ,14.00במשרדה של עו"ד אסנת מולה ,רח'
צייטלין  ,1תל 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  ,15.2.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
נחלת יצחק 32א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אבישר ,מפרק

שלומי בחרי ,עו"ד ,מפרק

באראכה חפצים בע"מ

א.י ייגר משקאות בע"מ

(ח"פ )51-200890-5

(ח"פ )51-476430-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2015בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,רח'
השעורה  ,10גבעת עדה ,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  ,16.2.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
נחלת יצחק 32א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוית חביב ,מפרקת

שלומי בחרי ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

קרן מעוז  -מימון להשקעות בע"מ

איי סי ג'י סולאר  3בע"מ

(ח"פ )51-498564-7

(ח"פ )51-442787-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' רוקח ,84
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,23.2.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין אפשטיין ,רוזנבלום,
מעוז ( ,)ERMרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל גורן מילר ,עו"ד ,מפרקת

אולג ברודט ,עו"ד ,מפרק

מנהטן לימוזין בע"מ

איי סי ג'י סולאר  4בע"מ

(ח"פ )51-222309-0

(ח"פ )51-442786-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.2.2015בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מירי כהן ושות',
רח' ז'בוטינסקי  ,2נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,23.2.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין אפשטיין ,רוזנבלום,
מעוז ( ,)ERMרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי כהן ,עו"ד ,מפרק

אולג ברודט ,עו"ד ,מפרק

שמים שרותי מיחזור ישראליים בע"מ

איי סי ג'י סולאר  5בע"מ

(ח"פ )51-500699-7

(ח"פ )51-442788-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.2.2015בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח' בשור ,2
צור יגאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.2.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין אפשטיין,
רוזנבלום ,מעוז ( ,)ERMרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אברהם בלזם ,עו"ד ,מפרק

גד גידולים חקלאיים החזקות בע"מ
(ח"פ )51-413065-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.2.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' ברקת  ,6פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז לביא ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

אולג ברודט ,עו"ד ,מפרק

גדעון החזקות (ני"ע)  1992בע"מ
(ח"פ )51-172157-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.2.2015בשעה  ,10.00במשרדי גורניצקי ושות' ,רח'
רוטשילד  ,45תל–אביב-יפו  ,6578403לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוריאל מטלון ,עו"ד ,מפרק

2459

י .טוניק ושות'  -משרד עורכי–דין

נכסי גורדון בע"מ

(ח"פ )51-243736-9

(ח"פ )51-014910-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.2.2015בשעה  ,10.00במשרד עו"ד טוניק ושות' ,רח'
קפלן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,נווה אילן ,443
נווה אילן  ,9085000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בועז קטנוב ,עו"ד ,מפרק

ליאוניד בקמן ,מפרק

ציון כהן ובניו הובלות בע"מ

פרי–סל בע"מ

(ח"פ )51-055194-8

(ח"פ )51-086051-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.2.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' רות  ,1לשם
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  ,26.2.2015בשעה  ,15.00אצל המפרקת ,רח' הראשונים,
כפר עם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר כהן ,מפרק

נאווה סילבר ,מפרקת

שמואל בסט בע"מ

נתקל אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-255478-3

(ח"פ )51-251397-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
וייסגל  ,2פארק המדע ,רחובות ,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  ,28.2.2015בשעה  ,12.00אצל אפרתי ,גלילי ושות',
עורכי דין ,רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדד פרץ ,עו"ד ,מפרק

מרב ניב גבע ,עו"ד ,מפרקת

אמונה אילת בע"מ

תינוקיט בע"מ

(ח"פ )51-375065-3

(ח"פ )51-265746-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.2.2015בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
בן גוריון  ,22שער העיר  ,2הרצליה ,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  ,3.3.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ריינס ,57
גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דב פישמן ,עו"ד ,מפרק

אילן שובל ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

אבישרים בע"מ

תמוז השקעה בא.א .בע"מ

(ח"פ )51-397098-8

(ח"פ )51-494851-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.3.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' התע"ש ,20
כפר סבא ,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  ,20.3.2015בשעה  ,12.30אצל המפרק ,רח' דרך
השלום  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיעם אבישר ,מפרק

מאיר מירן ,מפרק

אם.בי - .מרקטינג ברידג' ישראל בע"מ

א.א .טכנולוגיות ו איי .פי בע"מ

(ח"פ )51-238014-8

(ח"פ )51-448854-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שז"ר ,13
חיפה ,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  ,20.3.2015בשעה  ,12.40אצל המפרק ,רח' דרך
השלום  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמירה שטרן ,מפרקת

מאיר מירן ,מפרק

מרכז דרור בע"מ

קציר ברינה ( )2009בע"מ

(ח"פ )51-443107-1

(ח"פ )51-426693-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שריגים,
לי-און ,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  ,20.3.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' דרך
השלום  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור חיים שפירא ,מפרק

מאיר מירן ,מפרק

אסיף אג"ח להשקעות בע"מ

קרן קציר ניהול אג"ח להשקעות ( )2006בע"מ

(ח"פ )51-385151-9

(ח"פ )51-381086-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2015בשעה  ,12.20אצל המפרק ,רח' דרך
השלום  ,4תל 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  ,20.3.2015בשעה  ,12.10אצל המפרק ,רח' דרך
השלום  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר מירן ,מפרק

מאיר מירן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

2461

שעלית החזקות בע"מ
(ח"פ )51-224950-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן להט ,עו"ד ,מפרק

אפק רחוק בנייה ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-392096-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר שרגיל,
מרח' המרד  ,29תל אביב  ,68124למפרק 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.
עופר שרגיל ,עו"ד ,מפרק

אפק רחוק בנייה ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-392096-7
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  40ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק

סנטרים ייזום ופיתוח ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-200064-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' אבא הלל ,7
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק

ספארק רעיונות בע"מ
(ח"פ )51-277084-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תובל ,36
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי רחמים ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניואקט בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' פבריגט ,16
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-383156-0

עופר שרגיל ,עו"ד ,מפרק

סנטרים ייזום ופיתוח ( )1994בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' אבא הלל ,16
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-200064-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
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יונתן גלזר ,מפרק

תיא ייזום בע"מ
(ח"פ )51-046441-5
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,

תתכנס ביום  ,2.2.2015בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' נירים ,3
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

נ.ת.ר - .סלע חקלאות בע"מ
(ח"פ )51-172225-8
(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  ,15.4.2005התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים סלע ,מיישוב רם און,
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.
ניסים סלע ,מפרק

מ.ל.א.א .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-234197-5
(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  ,16.8.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוגסי ,מרח' אשר ,4
חיפה ,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.
אברהם לוגסי ,מפרק

פרדקין אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-335107-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

בתיה שני בע"מ

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  ,16.10.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל פרדקין ,מתל עדשים,
למפרק החברה.

(ח"פ )51-249142-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה שני ,מרח' אורנים ,30
כפר שמריהו ,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.
בתיה שני ,מפרקת

(ח"פ )51-100024-2

בקר ליין חברה למסחר בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-193747-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.5.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי בקר ,מרח' התעשייה ,9
נשר ,תל חנן ,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.

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.
יובל פרדקין ,מפרק

יפית מוצרי פח בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב בדור ,מרח'
מגדיאל  ,7הוד השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב בדור ,עו"ד ,מפרק

אבי בקר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6957ט' בטבת התשע"ה31.12.2014 ,
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עוז  -איתן שרותי כח אדם בע"מ

מאיה טופס בע"מ

(ח"פ )51-366485-4

(ח"פ )51-443237-6

(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  ,8.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב מליק ,מרח' תורה
ועבודה  ,15גן יבנה ,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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עברון ,מרח'
השייטת  ,4נס ציונה ,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.

דב מליק ,מפרק

שלום עברון ,עו"ד ,מפרק

אר.אי.די .רויטל ייזום ופיתוח בע"מ

יפהטופס בע"מ

(ח"פ )51-298847-8

(ח"פ )51-450674-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר זאב הולנדר ,משד'
רוטשילד  ,49תל אביב ,טל'  ,03-5665005למפרק 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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עברון ,מרח'
השייטת  ,4נס ציונה ,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.

ד"ר זאב הולנדר ,עו"ד ,מפרק

שלום עברון ,עו"ד ,מפרק

הדסטופס בע"מ

תבואת שמש בע"מ

(ח"פ )51-442609-7

(ח"פ )51-441136-2

(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  ,11.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום עברון ,מרח'
השייטת  ,4נס ציונה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
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