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ילקוט הפרסומים
כ"ז בניסן התשע"ה
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הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים
(ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-מיניתי חברים נוספים
ברשימת הרופאים 2לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:
ד"ר משיח מרדכי ,רישיון מס' ;019247
ד"ר רוביצק אודיל יולנדה ,רישיון מס' .29109
תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר .)2016
י"א באדר התשע"ה ( 2במרס )2015
(חמ -3-183ה)1
1
2

האנרגיה והמים ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות
על ביצוע עבירות על החוקים שלהלן:
חוק התקנים ,התשי"ג ,21953-בנושאים של גפ"מ ודלק;
חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט;31989-
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) ,התשכ"א ,41961-בנושאים
שהם בתחום אחריות משרד האנרגיה והמים;
חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות),
התשס"ה;52005-
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח.61957-
איתן יששכר

משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;870התשס"ח ,עמ' .568
י"פ התשע"ד ,עמ' .3076

הודעה על מינוי קציני תגמולים

אליעזר אליק כהן
תוקף הרשאה זו עד יום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר
 ,)2015וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם.
כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
(חמ -3-279ה)1
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] ,מיניתי את הרשומים
מטה לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:
מחוז שיקום נכים ירושלים  -רחוב בית"ר  ,2ירושלים 93386

2
3
4
5
6

ס"ח התשי"ג ,עמ' .30
ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
ס"ח התשכ"א ,עמ' .12
ס"ח התשס"ה ,עמ'  62ועמ' .136
ס"ח התשי"ח ,עמ' .24

רויטל בלטי

אצילת סמכויות

מחוז שיקום נכים רחובות  -רחוב מרשוב  ,5רחובות 76448

לפי חוק–יסוד :הממשלה

יהודה ליברטי.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
מתקן את אצילת הסמכויות 2לעניין מתן חופשה מיוחדת -

י"א באדר התשע"ה ( 2במרס )2015
(חמ -3-42ה)1
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
1

.1

טור א'
אסיר שלגביו מבוקשת חופשה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276

"(7א) אסיר שסווג לקטגוריה א',
למעט אסיר שנמנה על אחת
הקבוצות כמפורט בסעיף ו' לעיל,
תינתן חופשה רק מטעמים מיוחדים

הודעה בדבר ביטול מינוי קציני תגמולים
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] ,ביטלתי את המינוי
של הרשומות להלן לקצינות תגמולים 2לעניין החוק האמור:
מנוחה הלפרן
רחל אגאי.

מפקד המחוז"

בפרט  8לטבלה ,בטור א' ,במקום "בפרטים ( )1עד ( ")7יבוא
"בפרטים ( )1עד (7א)".

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

2

.2

טור ב'
הגורם המוסמך

כ"א באדר התשע"ה ( 12במרס )2015
(חמ -3-17ה)1

י"א באדר התשע"ה ( 2במרס )2015
(חמ -3-42ה)1
1

בטבלה ,אחרי פרט  7יבוא:

1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
י"פ התשע"ד ,עמ' .1694

הרשאה

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3432התשס"ה ,עמ'  ;2764התשס"ז ,עמ' ;4245
התש"ע ,עמ' .1525

הודעה בדבר שינויים בסך כל השכר או גמול תעסוקה
שיש לו דין קדימה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

לפי פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובדי משרד התשתיות הלאומיות

בהתאם לסעיף (354א)(()1ד) לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג( 11983-להלן  -הפקודה) ,אני מודיע כי חל שינוי בסך

1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

4 748

1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

כל השכר או גמול התעסוקה כאמור בסעיף (354א)(()1א) לפקודה,
כך שמיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014במקום "24,080
שקלים חדשים" יבוא " 24,538שקלים חדשים בעד שכר עבודה".
כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס )2015
(חמ )3-149
נפתלי בנט
שר הכלכלה

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו ,11985-אני ממנה את עובד עיריית ירושלים ,דן מזרחי,
למפקח לגבי העבירות אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -יערות) ,התשע"ג,22012-
וזאת לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
תוקפו של מינוי זה עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר
 )2016או עד למועד שבו יחדל העובד לכהן בתפקידו ,לפי
המוקדם.
כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס )2015
(חמ )3-1923
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

מינוי ממונה על הגבייה

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשע"ג ,עמ' .146

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזברית המועצה האזורית חוף
השרון (להלן  -המועצה) ,אולגה ששקיס ,לתפקיד ממונה
על הגבייה ואת מנהלת החשבונות במועצה ,רגינה פאשייב,
לתפקיד פקידת גבייה ,וזאת לצורך גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה
המגיעים למועצה על פי כל דין ולצורך גבייתם לפי סעיף 70
לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק בית המשפט
לעניינים מקומיים לטובת המועצה.
1

י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
(חמ -3-18ה)1
1
2
3
4

שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ס ,עמ' .60

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית לוד (להלן  -העירייה),
1
2

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

ציון הדר ,לתפקיד ממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי
חובה המגיעים למועצה על פי כל דין ולצורך גבייתם לפי
סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין),
של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת
העירייה ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות
בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק
סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-המגיעים
לעירייה על פי כל דין ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק
העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
(חמ -3-18ה)1
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ס ,עמ' .60
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110
 6ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית ביר
אלמכסור (להלן  -המועצה) ,אחמד חוג'יראת ,לתפקיד ממונה
על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי
כל דין.
י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
(חמ -3-18ה)1
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני ממנה את עורכת הדין נעמה ויצ'נר ,לממלאת מקום יושב ראש
ועדת האתיקה במרכז הרפואי ברזילי.3
ב' בניסן התשע"ה ( 22במרס )2015
(חמ )3-2753
ארנון אפק
המנהל הכללי של
משרד הבריאות
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .594
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
 3י"פ התשס"ח ,עמ'  ;3874התשע"ה ,עמ' .2355

4749

הסמכת מנהל

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני ממנה את יהודית חן ציון  -אחות מוסמכת ,לאחות בוועדת
האתיקה במרכז הרפואי פוריה ,3ואת אורלי חקון ,אחות מוסמכת,
לממלאת מקומה.
כ"א באדר התשע"ה ( 12במרס )2015
(חמ )3-2753

1
2
3

ארנון אפק
המנהל הכללי של
משרד הבריאות
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ד ,עמ' .594
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
י"פ התשע"ג ,עמ'  ;5096התשע"ד ,עמ' .6239

הסמכה למנהל
לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
התשנ"א1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות רישוי עסקים (סילוק
פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א ,11990-אני מסמיך את אבי
חיים למנהל לעניין התקנות האמורות.
הסמכה זו תקפה כל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
כ"ב בכסלו התשע"ה ( 14בדצמבר )2014
(חמ -3-828ה)1

1

דוד לפלר
המנהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה
ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;22התשנ"ד ,עמ' .843

תיקון אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה  ,אני מתקן
אצילת סמכויותיי 2כמפקח הארצי על התעבורה ,לפטור במקרה
מסוים מהסדרי תנועה ,לפי תקנה  )2(16לתקנות התעבורה,
התשכ"א( 31961-להלן  -התקנות) ,כך שבפסקה ( ,)2לפני "שי
סופר" יבוא:
1

"טופז פלד-שטיינברג  -המפקחת על התעבורה למחוזות
תל אביב והמרכז  -למחוזות תל אביב והמרכז".
ד' בניסן התשע"ה ( 24במרס )2015
(חמ )3-214

1
2

3

מאיר חן
המפקח הארצי על התעבורה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשל"א ,עמ' .83
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;3896התשע"א ,עמ'  ;164התשע"ג ,עמ' ;6948
התשע"ד ,עמ'  ;8090התשע"ה ,עמ' .2115
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
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לפי תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(תכשירים כימיים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -התקנות) ,אני
מסמיך את ארז לוברני ,האחראי על פיקוח תכשירים וטרינריים,
למנהל לעניין התקנות.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקיד האמור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הסמכת המנהל שפורסמה - 2בטלה.
כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס )2015
(חמ )3-4986
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
 1ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;1668התשע"ד ,עמ' .1564
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .2679

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכויות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכות
מטפחים כמפורט להלן:
מספר הרישום2844 :
מספר הבקשה3957/06 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ ,ברורים
שם המטפח :אורי עמוס ניר ודב גלוברזון ,ברורים
הגידול והזן :חסה תרבותית ,יעל ()YAEL
מספר הרישום3385 :
מספר הבקשה4368/12 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ ,ברורים
שם המטפח :אודי מידן ,מזכרת בתיה
הגידול והזן :חיטה ,כנרת ()KINERET
מספר הרישום3386 :
מספר הבקשה4369/12 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ ,ברורים
שם המטפח :אודי מידן ,מזכרת בתיה
הגידול והזן :חיטה ,זיו ()ZIV
מספר הרישום3997 :
מספר הבקשה4435/13 :
שם המבקש :הזרע סידס בע"מ ,ברורים
שם המטפח :אודי מידן ,מזכרת בתיה
הגידול והזן :חיטה ,שפע ()SHEFA
כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס )2015
(חמ -3-361ה)1
מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשמ"ט ,עמ' .64

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח בחשוון
התשע"ה ( 11בנובמבר  ,)2014בתיק בד"מ  ,081/2013החליט
להטיל על עורך הדין גסאן מטאנס ,רישיון מס'  ,9179עונש
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שבעה
חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
עד יום א' בחשוון התשע"ו ( 14באוקטובר .)2015
כ"ד בחשוון התשע"ה ( 17בנובמבר )2014
(חמ )3—94
איתן שלמה ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

תמצית תקציב עיריית לוד מעודכן לשנת 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית לוד מעודכן לשנת
התקציב  2014שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
165,509,000
500,000
7,198,000
1,270,000
12,670,000
187,147,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

67,326,000
52,647,000
7,913,000
41,000,000
2,905,000
171,791,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,830,000
360,768,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

21,600,000
382,368,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

382,368,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
78,633,000
87,567,000
166,200,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
39,071,000
61,442,000
100,513,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

18,321,000
62,125,000
80,446,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

815,000
11,177,000
11,992,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

2,030,000
617,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

361,798,000

הנחות בארנונה
הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

20,570,000
382,368,000

הוצאות מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

382,368,000

כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר )2015
(חמ -3—360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית פתח תקוה  -עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה ,אישרה
מועצת עיריית פתח תקוה את התקציב הרגיל לשנת 2015
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
955,200
31,922
4,291
109,103
1,100,516

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

231,849
108,626

תקבולים אחרים
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
1

12,656
1,866
355,017
1,000
1,456,533

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296

4751

צד ההכנסות
הנחות בארנונה
סך הכול הכנסות בלא מותנה

בשקלים חדשים
95,000
1,551,533

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

1,551,533

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
351,135
343,501
694,636

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

288,137
228,920
517,057

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

26,311
141,474
167,785

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

650
35,350
36,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,500
36,555
1,456,533

הנחות בארנונה
סך הכול הוצאות בלא מותנה

95,000
1,551,533

הוצאות מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

1,551,533

עודף(/גירעון)

0

ג' בטבת התשע"ה ( 25בדצמבר )2014
(חמ -3—360ה)1
יצחק ברוורמן
ראש עיירית פתח תקוה

( )2אחרי (א) יבוא:
"(ב) סעיף (7ד)( )1לחוק העזר לתל–אביב-יפו (שמירת הסדר
והניקיון) ,התש"ם ,21984-ככל שהוא מתייחס להשלכת
פסולת בניין בכמות גדולה בשטח אדמה שאינו מעובד;
(ג) סעיף  23לחוק העזר לתל–אביב-יפו (אספקת מים),
התשס"ג;32003-
(ד) חוק העזר לתל–אביב-יפו (עקירת עצים) ,התש"ם".41980-
כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
(חמ )3-3951
2
3
4

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-אני ממנה את עובדי
עיריית חדרה המפורטים להלן למפקחים לפי חוק איסור
נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ"ז ,31997-אשר נקבעו כעבירות
מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -עבירת
נהיגה ברכב בחוף הים) ,התשס"א ,42001-שנעברו בתחומה של
עיריית חדרה:
אברהם רועי
אמיר אוחנה
נחום אלעד
בורי ברכה בקי.
תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל
המתמנה לכהן בעיריית חדרה לפי המוקדם שבהם.
י' באב התשע"ד ( 6באוגוסט )2014
(חמ )3-1923
צביקה גנדלמן
ראש עיריית חדרה
1
2

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח ,12008-לפי
הצעת ראש עיריית תל–אביב-יפו ובהסכמת היועץ המשפטי
שלה ,החליטה מועצת עיריית תל–אביב-יפו ,לתקן את ההודעה
שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ט ,עמ'  ,4524ותוקנה בילקוט
הפרסומים התשע"ב ,עמ'  ,5576כדלקמן:
( )1האמור אחרי "למעט" יסומן "(א)";
1

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
ק"ת-חש"ם ,התש"ם ,עמ' .887
ק"ת-חש"ם ,התשס"ג ,עמ' .238
ק"ת-חש"ם ,התש"ם ,עמ' .1250

3
4

י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ' .74
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .84
ס"ח התשס"א ,עמ' .1060

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לפי חוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,מינתה המועצה
האזורית הערבה התיכונה בישיבתה מיום ו' בתשרי התשע"ד
( 10בספטמבר  )2013את רויטל טריפלר למנהלת ארנונה לפי
החוק האמור.
י"ב באדר התשע"ה ( 3במרס )2015
(חמ -3-265ה)2
אייל בלום
ראש המועצה האזורית
הערבה התיכונה

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
1
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
מק15041 /
שם התכנית :קביעת בינוי להקמת מרכז קהילתי
ברחוב דוד צבי פנקס ,גבעת מרדכי ,ירושלים
נמסרה בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ב –  ,1691בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מק 15011 /המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג התכנית :תכנית מפורטת
סוג איחוד וחלוקה :איחוד או חלוקה בהסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית .
היתרי בניה והרשאות :תוכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
מספר תכנית
סוג היחס
96
ביטול
6111
כפיפות/שינוי
6111ב'
כפיפות/שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :גבעת מרדכי ,רחוב :דוד צבי
פנקס 1
מס' גוש( 10105 :מוסדר) ,מספר חלקות בשלומן116:
קואורדינטה 610011 :X
קואורדינטה 966661 :Y
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית:
קביעת בינוי להקמת מרכז קהילתי ברחוב צבי פנקס ,1
גבעת מרדכי ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלקות חלקה מס'  116בגוש  10105לשני תאי
שטח חדשים ,בכפוף לסעיף 96א(א)לחוק התכנון
והבנייה.
 .6קביעת בינוי להקמת מרכז קהילתי בתחום תא
שטח מס'  ,1בהתאם לנספח הבינוי.
 .1קביעת גובה הבנייה המרבי ומס' הקומות המרבי ל-
 1קומות מעל קומת מרתף ,בתא שטח מס' .1
 .5קביעת קווי בנין מרבים בתא שטח מס' .1-
 .1הגדלת שטחי השירות המאושרים בשטח בכפוף
למפורט בתקנות התכנון והבנייה(חישוב שטחים
ואחוזי בנייה בתכנית ובהיתרים) התשנ"ב ,1666-
סעיפים (11ב)()6ו(11ב)(.)1
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .1קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  9606עמוד  1160בתאריך .1/6/6011

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים כיכר ספרא  1ירושלים ,טל',06-9661190/1 :
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים 61010 ,טלפון ,06-9660691 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות ,שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יעקב כחלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת מפורטת מספר בב/מק8723/
שם התכנית :שינויי בינוי וקווי בניין ברח' עוזיאל 83
תכנית מס' 401-0181373
לאור החלטת ועדת הערר המחוזית תל אביב מיום ט"ז
כסלו תשע"ה –  0.16.6015בישיבה מס' 6015111
נמסרת בזה הודעת הפקדה נוספת בהתאם לסעיף 06
לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה –  .1691במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת
תכנית מפורטת מספר:
בב/מק401-0181373 – 8723/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/104/א ,בב/104/ב ,בב/104/מצ ,1/בב/104/צ,
בב/מק ,8150/בב/477/ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 1400 :מ"ר
בני ברק
רשות מקומית:
הרב עוזיאל 83
כתובות:
8132
גוש:
( 730חלק)
חלקה/ות:
מטרות התכנית:
 .1שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 96א(א)( )5לחוק.
 .6שינוי בינוי לרבות לגבי גובה ומספר קומות
96א(א)( )1לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט.
 .6תותר הבלטת ארון קודש ובניית חדר מדרגות מעבר
לקו הבניין המזרחי.
 .1המבנה יכלול  1קומות (חלקן חלקיות) מעל קומה
מפולשת חלקית ומרתף ,דהיינו תוספת של 5
קומות מעל  5קומות מותרות ללא תוספת שטח.
 .5גובה המבנה לרבות מתקנים טכניים לא יעלה על
 19.60מ' ממפלס הכניסה הקובעת.
 .1הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה לרבות
בנושא ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים.
 .9כל המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר
בתאום עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
 .1כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול,
למעט השינויים הנ"ל.
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כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  10ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל' .01 –1119116
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,161תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר (חתום ע"י
עו"ד) המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט ,1606-וכן
יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :בית כנסת סלאנים
תכנית מס' 401-0735420
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  1691כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס':
101-0605110
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/104/ב ,בב/104/מצ ,1/בב/104/צ ,בב/55/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 534 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :נחמן מברסלב 2
גוש ,8110 :חלקה/ות227 :
מטרות התכנית:
 .1שינוי קווי הבניין לצורך הרחבת בית הכנסת עפ"י
סעיף 96א(א)(.)5
 .6ניוד זכויות בין הקומות עפ"י סעיף96א(א)(.)6
עיקרי הוראות התכנית:
לצורך הרחבת בית הכנסת הקיים יותרו השינויים הבאים:
 .1שינויים בקווי הבניין:
א .לצד מערב ודרום  6 -מ' במקום  1ו  5מ' בהתאמה.
ב .לצד צפון  0מ' בתחום השצ"פ הגובל בלבד ,השאר
 5מ' ללא שינוי.
ג .לצד מזרח (לרחוב)  0מ' במקום  1מ' ( 1.1מ' קו
בליטה).
 .6לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין שבתכנית זו ,וזו
תהיה סטייה ניכרת ,למעט מדרגות חירום עפ"י
הצורך.
 .1ניוד שטחים בין קומות הבניין ללא שינוי בסה"כ
השטחים המותרים עפ"י תכניות תקפות.
 .5הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לגבי שיפוץ הבניין הקיים עפ"י הצורך ,חומרי גמר
קשיחים וכדו'.
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 .1תובטח יציבות הבניין בזמן ההריסה והבנייה עפ"י
חוו"ד מהנדס קונסטרוקציה.
 .9ההרחבות והקומות הנוספות ייבנו בהתאם לת.י.
 511לרעידות אדמה.
 .1תובטח גישה ישירה לגן הילדים וגישה נפרדת לבית
הכנסת.
 .0אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותם.
 .6בניית  6קומות נוספות במסגרת הזכויות והקומות
המותרות עפ"י תכניות תקפות.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל' .01 –1119116
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,161תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט ,1606-וכן
יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק8785/
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין
ברח' סמטת אז"ר 401-0183242 ,7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1691בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק8785/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/104/ב ,בב ,725/בב/מק/104/אגפים
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 111 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :סמטת אז"ר 7
גוש ,8177 :חלקה/ות( 1325 ,1327 :חלק)
מטרות התכנית:
 .1הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של  160מ"ר
עפ"י סעיף 96א(א)( )16לחוק.
 .6שינוי ק.ב .מזרחי מ 1.0-מ' ( 1.00מ' לאחר הקלה)
ל 0.0-מ' עפ"י סעיף 96א(א)( )5לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1יותר שינוי של קו הבנין המזרחי מ 1.0-מ' ( 1.00מ'
לאחר בליטה) ל 0.0-מ' כמסומן בתשריט.
 .6תותר הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבנין
המותרים עד לשטח כולל של  160מ"ר לכל יח"ד.
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 .1אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם להוראות
תכנית בב/מק/101/אגפים.
 .5סוכות יותרו עפ"י תכנית בב/101 /ס 6/ובהתאם
להוראותיה ,אך שטח הסוכות יהיה כלול ב160-
מ"ר המותרים.
 .1הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר
בניה ,לרבות לעניין ציפוי החזיתות ,שיפוץ הבניין
הקיים ,עיצוב אדריכלי ופיתוח המגרש.
 .9העמודים ימוקמו כמה שניתן בצמוד לעמודים
הקיימים ,וללא הפרעה לשטחים בק"ק ,בתאום עם
מה"ע בזמן הבקשה להיתר בניה.
 .1לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו ,וזה
יהווה סטייה ניכרת.
 .0לא תותר כל בליטה ,מעבר לקו הבנין המזרחי
המוצע בתכנית זו.
 .6אם הבנין הקיים יהרס ,קווי הבנין יהיו עפ"י התכניות
התקפות טרם אישורה של תכנית זו.
 .10לא תותר העברת שטח שלא נוצל (מתוך  160מ"ר
המותרים עפ"י תכנית זו) ליח"ד אחרת או למקום
אחר בבנין.
 .11חלקי הבנין הקיימים הבנויים מחוץ לקווי הבנין
המותרים עפ"י תכנית זו ,מותרים כל עוד הבנין
הקיים לא נהרס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13.4.7015ובילקוט הפרסומים מספר  ,8385עמוד
 ,8835בתאריך .10.2.7015
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,01-1119501ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,161תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
401-0704181
שם התכנית :שינוי ק"ב ,תוספת יח"ד ושינויי בינוי
ברח' השניים  – 14בב/מק8878/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1691בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק401-0704181 - 8878/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/104/ב ,בב/8045/א ,בב73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 404 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :השניים 14
גוש ,8114 :חלקה/ות148 :
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מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להריסת מבנה קיים והקמת בנין חדש,
עפ"י סעיף 96א(א):
 .1שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף (.)5
 .6תוספת דירות גג ,שינויי בינוי וביטול נסיגות ,עפ"י
סעיפים (.)0()1
 .1תוספת יח"ד וניוד שטחים שניתן לאשר כהקלה ,עפ"י
סעיף (.)6
 .5תוספת קומה ,יח"ד ושטחים ,עפ"י תמ"א .10
עיקרי הוראות התכנית:
א .קווי בניין:
( )1בחזית מערבית (רח' ביאליק) מ 5.0-מ' ( 6.1מ'
אחרי בליטה) ל 1.0-מ' ( 1.0מ' אחרי בליטה).
( )6בנייה מעבר לקו הנ"ל למעט סוכות ומרפסות
שמש תהא סטייה ניכרת.
ב .יח"ד:
( )1תוספת  5יח"ד במסגרת הקלה ( 1עפ"י שבס -
 ,10%ו 1-עפ"י תכנית בב/101/ה ).
( )1תוספת  1יח"ד עפ"י תמ"א .10
( )5תוספת  6דירות גג בתכנית זו.
( )1סה"כ יותרו  11יח"ד כולל דירות גג.
ג .שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:
( )1ניוד שטחים בין הקומות (למעט שטחים שעפ"י
תמ"א .)10
( )6תוספת קומה אחת ושטחים עפ"י תמ"א .10
ד .בינוי:
( )1שינויים בנסיגות בדירות הגג כמסומן בנספח
הבינוי.
( )6בניית  6דירות גג מעל  1יח"ד בקומה שמתחתן.
( )1שטח עיקרי  +ממ"ד של כל דירת גג לא יפחת
מ 10-מ"ר.
ה .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,
לרבות לעניין ציפוי חזיתות ,עיצוב הבניין ופיתוח
המגרש.
ו .לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר
עפ"י תכנית זו ,וזו תהא סטייה ניכרת.
ז .המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר
בתאום עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
ח .הבנייה תהיה בהתאם להוראות התכניות התקפות,
לרבות בב/מק/1015/א ,ולמעט השינויים שעפ"י
תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 66.9.6015ובילקוט הפרסומים מספר  ,9051עמוד
 ,1066בתאריך .65.1.6015
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,01-1119501ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,161תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
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מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
405-0182103
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל-אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר .105-0191600
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הר 1690 /
שינוי
כפיפות הר  / 6000 /מ
כפיפות הר  / 611 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה
כתובת :רחוב :הבריגדה היהודית מס':
גושים וחלקות:
גוש 9119 :מחלקה 615 :עד 615 :שלם
מטרת התכנית:
המרה של שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת לטובת
שטחים עיקריים מתחת לכניסה הקובעת ללא שינוי
סה"כ השטחים המותרים לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1העברת סה"כ  690מ"ר שטחי שירות מתחת לכניסה
הקובעת לטובת שטח עיקרי מתחת לכניסה
הקובעת בהצמדה לארבע דירות גן.
 .6התאמת ייעודי מגורים לפי הנחיות נוהל מבא"ת
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים,
בקישור הבא באתר העירוני :
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
a.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית
"תכניות בנין עיר"
 .2בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית
ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית
הסרוקים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מחלקת תכנון עיר,
ברחוב סוקולוב  66הרצליה בימים ובשעות שהמשרד
האמור פתוח לקהל .כל הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק התכנון
והבניה  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
בסוקולוב  66הרצליה.
.4
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606 -
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי :מודיעין-מכבים-רעות
אישור תכנית על-ידי הועדה המקומית
ע"פ סעיף  101לחוק
שם התכנית :מד/מק - 80 /8/מגרש צ815
בשכונת אבני חן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  106לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1691-שהואצלה לי ע"י שר הפנים ,הנני
מאשר את תכנית מפורטת מס'560-0659150 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מד /במ1 /
שינוי
מטרת התכנית:
הגדלת מגרש לשטחי ציבור על חשבון שצ"פ ותוספת
זכויות בניה למטרות ציבוריות
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מגרש צ 915על חשבון שצ"פ מס' פ195
בשכונת אבני חן.
 .6תוספת זכויות בניה בהיקף של  1100מ"ר שטח
עיקרי למבנה ציבור.
 .1תוספת זכויות בניה בהיקף של  6000מ"ר שטח
שירות למבנה ציבור.
מקום התכנית:
ישוב :מודיעין-מכבים-רעות רחוב :אבני החושן .
המגרש ממוקם בשוליים המערביים של שכונת אבני חן
בין רחובות אבני החושן ויהודה מכבי.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1090 :חלקות במלואן.11 :
גוש 1011 :חלקות במלואן.11 ,19 :
מגרשים:
 195בהתאם לתכנית מד /במ1 /
 915בהתאם לתכנית מד /במ1 /
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז
.1
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מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
503-0152414
מק - 71/445/הרחבת דרך קיימת לאצטדיון אזה"ת
ק .ספיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז וועדה מחוזית מרכז מופקדת תכנית מפורטת:
מס'  500-0151161המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתוכנית :
שינוי לתוכנית 1/500
שינוי לתוכנית 6/115
שינוי לתוכנית 5/115
שינוי לתוכנית 115
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית – נתניה ,שכונה :אזה"ת ע"ש ספיר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1611 :חלקי חלקות111 :
גוש 1615 :חלקי חלקות60 ,01 - 00 ,16 :
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבה של דרך מאושרת בהתאם לסעיף 96א(א)()6
לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה
 0.10עד  11.10וביום ב ,משעה  16.00עד  ,19.00כל
מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
הצורן  ,9אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון06-0901110 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' מוצקין  ,61רמלה ,טלפון.)00-6100555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606 -
ש' שר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה

לתכנון ולבניה מצפה אפק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
.511-0159191
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ממ ,10005/6/ממ ,1111/5/ממ/1111/א ,ממ,061/
כפיפות תמא5/6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :באר יעקב,
ישוב :באר יעקב ,מערב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1105 :חלקי חלקה1 :
גוש 1101 :חלקי חלקה1 :
גוש 5051 :חלקות,19 ,11 ,11 ,11 ,10 ,66 ,0 ,1 :
,11 ,90 ,91 ,91 ,95 ,91 ,15 ,11 ,16 ,55 ,51 ,11
01 ,06 ,01 ,16 ,10 ,11 ,15
גוש 5051 :חלקי חלקה05 ,9 ,1 ,5 :
גוש 5651 :חלקי חלקה11 :
מטרת התכנית:
עדכון תוכנית מס' ממ ,5/1111/ובכלל זה איחוד וחלוקה
בהסכמה באמצעות תיקון טבלת ההקצאות המאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים ,בהסכמת הבעלים,
באמצעות תיקון טבלת ההקצאות שאושרה במסגרת
תכנית מס' ממ.5/1111/
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים א,ג,ה ,ובשעות
 0.00-16.00שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ,בן ציון
גליס  6פתח תקווה ,טלפון .01-6106011 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,61רמלה ,טלפון.)00 -6100555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606 -
משה פרץ
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
544-0158488
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
741-0782583
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומיות
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון השטחים הכלולים בתכנית
ומקומם560.000 :
רשות מקומית :מ.מ .בועיינה נוג'ידאת
ישוב :בועיינה נוג'ידאת
גושים חלקות לתכנית:
גוש ( 11151מוסדר) ,חלקות בחלקן10,96 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג 11615/ע"פ סעיף
96א(.א)( )5לחוק.
שינוי גובה בניין והעברת אחוזי בנייה מקומה לקומה
ע"פ סעיף 96א(א)( )6לחוק.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים הנ"ל פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על יד התכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית גליל מזרחי ,מגדל השעון  ,ת"ד ,111
כפר תבור  ,11651טל' רב קווי  ,05-9116111העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון (כתובת :קריית הממשלה ת"ד 161
נצרת עלית ,טלפון .)05-9100100 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנון
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ".1606-
אבי קרמפה
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובנייה גליל מזרחי
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
906-0119109
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 06לחוק התכנון
והבניה  ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס'  906-0119109על תכנית זו חלות כל
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הוראות תכנית מס' 11/110/01/6למעט השינויים
הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 0.699 :דונם
מקום :גוש  50006חלקה  ,619מגרש ,161
שכונת המאפיה ,רחוב אגמונים ,אילת
המבקש :יניב לביא
עיקרי הוראות התכנית. :
 .1תוספת יח"ד למבנה קיים ,מאושר  10יח"ד ,מוצע -
 65יח"ד.
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 96א(א).0
 .6שינוי קווי בנין:
צפוני מאושר 1.0-מ' ,מוצע 9 -מ'.
דרומי נקודתי מאושר 6.1 -מ' ,מוצע 0-מ' (עפ"י
תשריט)
מזרחי נקודתי מאושר 1-1 -מ' ,מוצע 1-1מ' נקותי
(עפ"י תשריט).
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 96א(א).5
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב ,ת.ד 15.אילת טלפון.00-9191115 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,5ת.ד 90 .באר -שבע
 05100טלפון00-9691060 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606 -
משה אלמקייס
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת
מועצה אזורית חבל אלות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 – 803-0741801החלפת שטחים בקבוץ אילות
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מס'  .900-0616106תכנית זו כפופה לתכנית
מס'  ,1/111/01/16למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.
המבקש :קבוץ אילות
עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים שייעודם מבני משק ומגורים ללא שינוי
בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  ,1001עמוד  ,5019בתאריך .11/01/6011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום (התקווה  5קריית הממשלה
באר שבע) .כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים
ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
אלון גת
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חבל אילות

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

תודוס טכנולוגיות סנסורים  2011בע"מ
(ח"פ )51-469486-8
(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  ,26.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דנה ליבנה-זמר ,מרח'
דבורה הנביאה  ,34תל 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 תהנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דפנה ליבנה-זמר ,עו"ד ,מפרקת

א.ד.מ.צ הארבעה חברה לאחזקות בע"מ

ויולה פי.אי .ונצ'רס מנג'מנט ( )2008בע"מ

(ח"פ +)51-471905-3

(ח"פ )51-418557-8

(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  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה אלבאז
הרשקוביץ ,מרח' שד' פלי"ם  ,2חיפה ,טל'  ,04-8665999למפרקת
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  ,16.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הודיה שניידר ,מרח'
דרך אבא הלל  ,16רמת גן  ,5250608למפרקת 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.
דפנה אלבאז הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרקת

אי טי קר בע"מ
(ח"פ )51-408747-7
(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  ,19.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מקס אלפסי ,מרח'
הרצל  ,17חדרה ,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.
מקס אלפסי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

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.
הודיה שניידר ,עו"ד ,מפרקת

בקי בר ניהול  2008בע"מ
(ח"פ )51-413518-5
(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  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דותן זיו ,מרח' גנסין 8א,
טל'  ,054-7550088למפרק 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.
דותן זיו ,מפרק
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בקיארד בע"מ

קלין פור יו בע"מ

(ח"פ )51-386774-7

(ח"פ )51-353897-5

(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  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דותן זיו ,מרח' גנסין 8א,
טל'  ,054-7550088למפרק 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  ,11.3.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן ברד ,מרח'
דרך הים  ,159חיפה ,מען למכתבים :ת"ד  ,45299חיפה ,3145201
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.
דותן זיו ,מפרק

אחים שלמה משה ושורלה בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק ,כתובת לשליחת התביעות :ת"ד ,45299
חיפה .3145201
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-223535-9

אורן ברד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אברהם ,ממושב
תלמי אלעזר  ,38812טל'  ,050-6555245למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

קלין פור יו בע"מ
(ח"פ )51-353897-5
(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  ,28.6.2015בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק ,רח'
דרך הים  ,159חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן ברד ,מפרק

שלמה אברהם ,מפרק

או.אמ .יזמות וניהול בע"מ
(ח"פ )51-410089-0

נקה נכסים ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-236694-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ציון ,אצל עו"ד
פוריה גפן ,רח' ביאליק  ,11קרית אונו  ,5520311טל' ,03-5340753
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  ,15.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון ישראלוביץ,
מרח' לח"י  ,29בני ברק ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכאל ציון ,מפרק
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון ישראלוביץ' ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,

מגוואט שנאים בע"מ

שמב  -ניהול ארועים בע"מ

(ח"פ )51-406220-7

(ח"פ )51-188860-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים אסתרוגו ,מרח'
הגדוד העברי  ,14חולון ,טל'  ,050-3946134למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אומר לובושיץ ,מרח'
הנחושת  ,10תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ניסים אסתרוגו ,מפרק

אומר לובושיץ ,עו"ד ,מפרק

הרוש וינוגרד אריאל פרסום בע"מ

דן פסטרנק ניהול ייעוץ והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-120879-5

(ח"פ )51-465493-8

(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  ,22.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורן כהן ,מרח' גנרל
פייר קניג  ,33ירושלים ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורדה רוזנטל ,מרח'
רוטשילד  ,60כפר סבא ,למפרקת החברה.

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

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.

אורן כהן ,רו"ח ,מפרק

ורדה רוזנטל ,עו"ד ,מפרקת

אינסייט מידע שיווקי בע"מ

מרכז רוחני קהילתי אורח חיים אושיות רחובות

(ח"פ )51-405811-4

(ע"ר )58-037812-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור רובס ,מרח'
גיבורי ישראל 10א ,נתניה ,טל'  ,073-2758816למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,16.3.2015התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מיכה אהרוני ,מרח' אהרון
איזנברג  ,33/4רחובות ,טל'  ,052-7581999למפרק העמותה.

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 העמותה 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.
מיכה אהרוני ,עו"ד ,מפרק

ליאור רובס ,עו"ד ,מפרק
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טובול ייזום ובניה (ט.י.ב).

(ח"פ )51-438923-8

(ש"מ )55-025242-3

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי בהחלטה מיוחדת בכתב של בעלי המניות
של החברה הנ"ל מיום  ,17.1.2015התקבלה החלטה על הפסקת
הליכי פירוק החברה מרצון ועל הסרת מינויו וסמכויותיו של
המפרק.
איל קליינמינץ ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,25.3.2015
השותף המוגבל פיבי שירותי מזון ומסעדנות בע"מ ,ח"פ
 ,51-195873-8מרח' התעשיה  ,5ירושלים ,העביר את מלוא
חלקו בשותפות לשותף המוגבל י.ש.ב.א .יזום ובניה בע"מ ,ח"פ
 ,51-208565-5רח' התעשיה  ,5ירושלים.
עדי אתר ,עו"ד
באת כוח השותפות

אחים סוקי הכל לבנין בע"מ

עיזבון המנוח צבי ורד (רוזנפלד)

(ח"פ )51-224468-2

הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי עו"ד ג'ון אליאס הריס ,משער פלמר ,2
חיפה ,ורו"ח אלי ליכטר ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,מונו ביום
 ,3.2.2015לפי צו בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ,בתיק
ת"ע  ,74404/1/2למנהלי עיזבון קבוע לעיזבון המנוח צבי ורד
(רוזנפלד) ,אשר נפטר בחיפה ביום .16.10.2014

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,30.3.2015התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליך
הפירוק מרצון שבו החלה החברה ולבטל את מינוי המפרק
עו"ד יובל פלדה ,לרבות חתימת הדירקטורים על תצהיר כושר
פירעון שהחברה תעמוד בכל התחייבותיה בעתיד הנראה
לעין ,וכי אין מניעה מהמשך הפעלתה של החברה כעסק חי.
החברה מודיעה בזה על חזרתה לפעילות מלאה.
יובל פלדה ,עו"ד ,מפרק

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל ,מוזמן להודיע בכתב
ובדואר רשום למנהלי העיזבון את תביעותיו מהעיזבון וזאת
בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.
לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
אלי ליכטר ,רו"ח
ג'ון אליאס הריס ,עו"ד
מנהלי עיזבון

ר.ר.מ 145 .בע"מ

עיזבון המנוחה נינה אברהם

(ח"פ )51-246230-0

הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי עו"ד מאיר זסלנסקי ,מרח' הנמל  ,36חיפה,
מונה ביום  ,4.11.2014לפי צו בית המשפט לענייני משפחה
בחיפה ,בתיק ת"ע  ,29895-07-14למנהל עיזבון המנוחה נינה
אברהם ,אשר נפטרה ביום .5.3.2014

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל
את הליך הפירוק מרצון של החברה ואת מינוי המפרק לחברה.
ירון מהולל ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-045214-3

חלקה  122בגוש  7141בע"מ

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה החלטה במניין חוקי להחזיר
את החברה לרשימת החברות הפעילות.
אברהם פינק ,דירקטור
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לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
מאיר זסלנסקי ,עו"ד ,מנהל העיזבון

נורמט  84בע"מ

ISSN 0334-3030

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל ,מוזמן להודיע בכתב
ובדואר רשום למנהל העיזבון את תביעותיו מהעיזבון וזאת
בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.

(ח"פ )51-020633-7

הודעה על החייאת חברה על–פי החלטת בית משפט
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לפסק דין שניתן ביום
 ,4.3.2008בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה ,החברה פועלת
לשם החזרת שמה לפנקס החברות.
אסתר אלקון ,דירקטורית

ילקוט הפרסומים  ,7020כ"ז בניסן התשע"ה16.4.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

