רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"א בתמוז התשע"ה

7072
עמוד

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק שירות המדינה (מינויים) 7136 .......................................
הודעה על פטור מחובת מכרז לפי החוק האמור7136 ...............
מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול בחולי נפש 7136 ..
מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות לפי
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 7136 ..........
מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 7136 .....

 8ביולי 2015
עמוד

היתר כללי לגילוי ידיעות לפי חוק מס ערך מוסף ,חוק
מס קנייה (טובין ושירותים) ,פקודת המכס ,חוק
מס רכוש וקרן פיצויים ,חוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ופקודת מס הכנסה 7136 ...........................................
הודעות הסדר במקרקעין7137 ............................................................
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 7137 .........
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 7138 .........................................
הודעות מאת הציבור 7150 ..................................................................

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך תחת הכותרת "משרד ראש הממשלה" ,אחרי פרט 55ג
"ראש אגף בכיר (תכנית העצמה תשתיות מורשת לאומית)",
שבתוספת האמורה יבוא:

אשל ארמוני ,המנהל הכללי של משרד הבינוי ,ליושב ראש
המועצה לעבודות הנדסה בנאיות במקום שלמה בן אליהו.2
ז' בתמוז התשע"ה ( 24ביוני )2015
(חמ -3-485ה)5
יואב גלנט
שר הבינוי
2

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)

"55ד .ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר".
ל' בסיוון התשע"ה ( 17ביוני )2015
(חמ -3-1173ה)2

2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ'  ,2402עמ'
 ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב ,עמ'
 1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ'  ;750התשע"ד ,עמ'  5784ועמ'
 ;6698התשע"ה ,עמ'  2ועמ' .3042

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,
החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19
לחוק האמור את משרת ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר.
ל' בסיוון התשע"ה ( 17ביוני )2015
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי
לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ"א ,11991-אני ממנה את ד"ר ודים אהרונוביץ ,רישיון מס'
 ,23192לסגן פסיכיאטר מחוזי במחוז הדרום ,לשכת הבריאות
אשקלון/ברזילי.
כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני )2015
(חמ )3-658
1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
ס"ח התשנ"א ,עמ'  58ועמ' .130

מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב)( )1לחוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;218התשל"ב ,עמ'  ;54התשל"ג ,עמ' .59
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בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית בנימינה-
גבעת עדה (להלן  -המועצה) ,צור אוריון ,לממונה 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 דין ,לצורך
גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן -
חוק העונשין) ,של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת המועצה ,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 למועצה 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
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

י"פ התשע"ג ,עמ' .4984

י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ -3-18ה)1

1
2
3
4
5
6

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' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

היתר כללי לגילוי ידיעות
לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-לפי חוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב ,1952-לפי פקודת המכס ,לפי חוק מס
רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,1963-ולפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (142א)( )1לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,11975-סעיף 19ב(א)( )1לחוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב ,21952-סעיף 231א לפקודת המכס ,3סעיף
(50א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,41961-סעיף
(105א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג,51963-
1
2
3
4
5

ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344התשל"ו ,עמ' .214
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ'  ;39ס"ח התשנ"ה ,עמ' .353
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשל"ט ,עמ' .96
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

וסעיף  234לפקודת מס הכנסה( 6להלן  -החוקים) ,שאצל לי שר
האוצר ,7אני מתיר בזה לעובדי רשות המסים בישראל לגלות
מידע שהגיע להם אגב ביצוע החוקים ,לראש הממונה על
הביטחון במערכת הביטחון (להלן  -המלמ"ב) או למי שהוא
הסמיכו לעניין זה ,הנדרש לצורך פעילות המלמ"ב.
י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ )3-2535

6
7

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
י"פ התשס"ה ,עמ' .3497

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל בתאריך
כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי .)2015
		
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' /60038 ,60037הים
התיכון (חלק מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל).
י"ב בתמוז התשע"ה ( 29ביוני )2015
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חדרה ,יתחיל
ביום י"ח בתמוז התשע"ה ( 5ביולי .)2015
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס'  12803עד מס'
/12814ערערה (שטח בנוי ערערה).
ח' בתמוז התשע"ה ( 25ביוני )2015
עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חדרה

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג.26/15/
פרטי הרישום הקיים:
ספר  1015דף :8478
זיהוי נוסף :גוש (שומה)  ,30074חלקות .69 ,373-337
העיר :ירושלים.
שטח החלקה 6,443.7 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :החלק השני הצפוני;
דרום :ארד אל מדרסה;
מזרח :דאר קטן ,דאר קוקיא וקרקול;
מערב :דרך פרטית.
המספר הישן של החלקה 80/65 :ירושלים (מ)
הבעלים :אברהם ולזניק ואח'.
ספר  1015דף :4863
זיהוי נוסף :גוש (שומה)  ,30074חלקה .69
העיר :ירושלים.
שטח החלקה 293.02 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :דרך;
דרום :ארד אל מדרסה;
מזרח :דאר קטן ,דאר קוקיא וקרקול;
מערב :דרך.
המספר הישן של החלקה 80/66 :ירושלים (מ).
הבעלים :אברהם ולזניק ואח'.
התיקון המבוקש:
ספר  1015דף :8478
שטח החלקה 6,644 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :רח' יפו;
דרום :ח' ;407
מזרח :ח' [ ]5תצ"ר ;1120/08
מערב :רח' עץ החיים.
זיהוי נוסף :גוש (ש)  ,30074חלקות .373-337 ,69
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  394/11ומתייחסת
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.
במסגרת הבקשה מאוחדים שני רישומים בספר/דף
כמפורט לעיל ,לספר  1015דף  ,8478גוש (שומה) 30074
חלקות .373-337 ,69
ח' בתמוז התשע"ה ( 25ביוני )2015
שלמה הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0164900
שם התכנית :שינוי בינוי וקווי בניין והסבת שטחי
בנייה מעיקרי לשירות רחוב רות 3
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0164900
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
18100
שינוי
98
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :מושבה גרמנית רחוב :רות 3
קואורדינטת 880980 :X
קואורדינטת 930198 :Y
גושים וחלקות:
( 30010מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 33
מטרת התכנית:
התרת שינויים בבינוי ובקווי בניין מרביים ,תוך הסבת
שטחים עיקריים לשטחי שירות ,ללא הגדת שטחי
הבניה המאושרים ,רח' רות  ,3ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת בינוי לתוספת חדר מדרגות חירום ומחסנים
בקומות התת קרקעיות ,בהתאם לנספח ולקיים
בשטח.
 .8קביעת בינוי לתוספת מרפסות בחזית המזרחית
ובחזית הצפונית של הבניין הצפוני שבתכנית,
ואדניות בחזיתות הפנימיות של שני המבנים,
תוספת קיר פיתוח בין שני הבניינים שבתכנית,
בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
 .3התרת שינוי שימושים בשטחי השירות שבקומות
התת קרקעיות ,בהתאם לנספח בינוי ולקיים
בשטח.
 .4שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .3התרת הסבת שטחים עיקריים מאושרים לשטחי
שירות ,מבלי להגדיל את סה"כ שטחי הבניה
המאושרים בשטח עפ"י תכנית .18100
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  9608עמוד  3380בתאריך .3.8.13
.1
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
טלפון:
 ,1ירושלים,
ספרא
כיכר
ירושלים,
 .08-986119021וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים,
רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,61010טלפון:
 .08-9860893כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0333369
שם התכנית :חלוקה מחדש של מגרשים וקביעת קוי
בנין חדשים בשטח לבניני ציבור ,י-ם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0833869
איחוד וחלוקה:
איחוד ו2או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום
התכנית2בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
11003
שינוי
 3199ב'
כפיפות
מתאר98 2
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רמת שלמה ,רחוב :הרב פטאל 11
קואורדינטת 880310 :X
קואורדינטת 933110 :Y
תכנית מס'  11003מס' מגרש 481 ,814
גושים וחלקות:
( 30393לא מוסדר) מס' חלקות בחלקן 3
 30399לא מוסדר) מס' חלקות בחלקן 44 ,4 ,41
( 30919מוסדר) מס' חלקות בחלקן 86
מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשים וקביעת קווי בניין חדשים
בשטח לבנייני ציבור רח' פטאל ,רמת שלמה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח
למבנים ומוסדות ציבור ומשטח למבנים ומוסדות
ציבור לשטח פתוח ציבורי ,מבלי לשנות את סה"כ
שטח המגרש של כל יעוד קרקע.
 .8איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים ,בהסכמת
בעלים ,בכל שטח התכנית.
 .3שינוי קווי וקביעת קווי חדשים בשטחים לבנייני
ציבור שבתכנית.
 .4קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
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 .3קביעת שטח עם זיקת הנאה למעבר תשתיות
והוראות לפיתוחו ולתחזוקתו.
 .9קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
.1

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  9666עמוד  3683בתאריך .4.3.13
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
טלפון:
 ,1ירושלים,
ספרא
כיכר
ירושלים,
 .08-986119021וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים,
רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,61010טלפון:
 .08-9860893כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
קובי כחלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1693בדבר אישור תכנית מספר
תא2מק – 43382מס מקוון  ,301-0889639מעבר חניון
גבעון שוק סיטונאי בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית
חלקות
חלק מגוש
חלקות בחלקן
בשלמותן
מוסדר
68,118
1104
33
30
1436
מיקום/כתובת:
חשמונאים 103 ,103
חניון גבעון מצפון ,השוק הסיטונאי מדרום ,בית מס'
 103החשמונאים ממזרח ,בית מס'  103חשמונאים
ממערב.
מטרת התכנית:
שינוי תכניות 8493א' ו 3001-ע"י הוספת הוראה
המאפשרת מבנה דרך ביעוד דרך משולבת ודרך קיימת,
לצורך הקמת מנהרה תת קרקעית לחיבור חניון שוק
סיטונאי עם חניון גבעון ,עבור מעבר הולכי רגל וכלי
רכב.
עיקרי התכנית:
 .1שינוי תכניות 8493א' ו 3001-ע"י הוספת הוראה
המאפשרת מבנה דרך ביעוד דרך משולבת ודרך
קיימת ,לצורך הקמת מנהרה תת קרקעית לחיבור
חניון שוק סיטונאי עם חניון גבעון ,עבור מעבר
הולכי רגל וכלי רכב.
 .8קביעת  1390מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים
לטובת  3קומות מבנה הדרך.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  9668עמוד  3968בתאריך .1620828013
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  90תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 00:00קומה ג' חדר
 306טלפון .03-1841834
דורון ספיר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב יפו
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :בב/מק – 3309/תוספת דירת גג
ברח' הושע 10
תכנית מס'101-0126343 :
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  1693כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב.
מופקדת תכנית מפורטת מספר:
בב2מק)301-0116848( 33092
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב21032ב ,בב21032ד ,82בב2932א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :הושע 10
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 9188 :חלקה1166 :
שטח 433 :מ"ר
מטרות התכנית:
יצירת דירת גג ,ביטול נסיגות ותוספת שטחים שניתן
להוסיף בהקלה בבניין קיים עפ"י סעיפים
98א(א)(.)6()3
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תותר יצירת דירת גג בתנאים הבאים:
(א) תוספת דירת גג בבניין קיים.
(ב) ביטול חלק מהנסיגות מקו מתווה הבניין כמסומן
בבינוי.
(ג) תוספת שטחים שניתן להוסיף כהקלה (8.3%
בגין תוספת קומת הגג).
(ד) דירת הגג תיבנה עפ"י הוראות תכנית
בב2מק21032פ ,למעט השינויים שעפ"י תכנית זו.
 .8הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
 .3לא תותר חלוקה של דירת הגג וזו תהיה סטייה ניכרת.
 .4לא תותר כל בנייה מעל לדירת הגג ,למעט מתקנים
טכניים המותרים עפ"י תכנית בב2מק21032פ.
 .3שטח דירת הגג יכלול את השטחים המותרים עבור
חדרי הגג עפ"י תכנית בב21032ד 82בתוספת
שטחים לא מנוצלים בבניין שנוידו לקומת הגג.
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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  90ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל' .03-3119316
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,183תל 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
101-0123320
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' בר אילן - 1
בב/מק3311/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  1693בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב2מק33132
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב21032ב ,בב4112
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 090מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :בר אילן 1
גושים וחלקות:
גוש ,9160 :חלקה2ות( 393 :חלק)
מטרות התכנית:
תוספות ושינויים להריסת מבנה קיים ,והקמת בניין חדש
עפ"י סעיף 98א(א)(.)6()0()3()4
עיקרי הוראות התכנית:
המבנה החדש ייבנה בשינויים הבאים:
 .1תוספת  4יח"ד שניתן להוסיף בהקלה ( ,)30%דהיינו
 19יח"ד במקום  18המותרות.
 .8תוספת  8דירות גג ,סה"כ יותרו  10יח"ד (כולל יח"ד
בהקלה ודירות גג).
 .3ניוד שטחים בין הקומות הטיפוסיות ולקומת הגג.
 .4תוספת שטחים עפ"י הקלות כמותיות (,3% ,9%
.)8.3% ,8.3%
 .3תוספת קומה אחת (קומה ד') מעבר ל 3-קומות מותרות.
 .9שינוי קו בניין מערבי ( 4.3מ' לבניין בן  3קומות
במקום  3מ' עפ"י תכנית המקורית).
 .1ביטול חלק מהנסיגות בגג.
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 .0המבנה הקיים ייהרס כתנאי להיתר בתאום עם
היחידה לאיכ"ס ,לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
 .6הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע ,לרבות לעניין ציפוי
חזיתות בחומרים קשיחים.
 .10הסוכות יותרו עפ"י תכניות תקפות ברוחב שלא
יעלה על  1.30מ' מקווי הבניין הצידיים ו 1.10-מ'
מקווי הבניין החזיתיים (עיליים) שעפ"י תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 4.0.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,9096עמוד ,1091
בתאריך .3.6.14
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  , 03-3119401ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,183תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
בי/מק192/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
ובניה ,תשכ"ה ,1693-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז ועדה מחוזית תל אביב מופקדת תכנית
מפורטת מספר בי2מק.3912
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
רשות מקומית :עירית בת ים
ישוב :בת-ים
חלקות בשלמותן:
גוש ,1138 :חלקות בחלקן809 ,894 :
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה בין שצ"פ בקדושי לוצק ושב"צ ברחוב
וויצמן ,וכן בין דרך משולבת ושצ"פ בתוך חלקה .286
עיקרי הוראות התוכנית:
איחוד וחלוקה בין שצ"פ ודרך משולבת בקדושי
לוצק(חלקה  )809לבין שב"צ ושצ"פ ברחוב ויצמן
(חלקות  )809 ,360 ,893 ,894על מנת:
להגדיר ייעוד שב"צ למבנה קיים בנמצא בייעוד קרקע
לשצ"פ.
להגדיר ייעוד שצ"פ לגינה קיימת הנמצאת ביעוד לשב"צ.
להגדיר ייעוד דרך משולבת לדרך משולבת קיימת
הנמצאת חלקית בתחום שצ"פ.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  100ל חוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
בת ים ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :ק.ממשלה דרך מנחם בגין 183
ת"א ,טלפון.)03-1938300 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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
יוסי בכר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  06א' לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1693-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה חיפה ,מופקדת תכנית מתאר מקומית תכנית
תכנית מספר  ,304-0310680הנקראת חפ2מק-23972
תגבור זכויות בניה בגוש  10869חלקה  -129רחוב
עקיבא -15חיפה
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ28862ה ,חפ ,61 2חפ363 2
תכנית זו כפופה לתכנית:
חפ 2229 2י ,חפ 2229 2י ,1 2חפ 2מק 21400 2תט,
חפ 21400 2יב , 3 2חפ 2229 2י ,5 2חפ 21400 2יב,
חפ 2מק 21400 2יב ,1 2חפ 2מק 21400 2יב,4 2
חפ 2מק 21400 2פמ ,חפ 2מק 2229 2י,2 2
חפ 2מק 21400 2גב ,חפ 2229 2ד ,תמא 234 2ב,4 2
תמא ,38 2תממ. 6 2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חיפה.
הדר הכרמל ברח' רבי עקיבא  13חיפה.
גושים וחלקות:
גוש  10096חלקות  186,130ח"ח 111
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בניה לדירת משפחת תורגמן בקומת
הקרקע בחזית הצפונית ,וכן התאמת שטחי הבניה
המאושרים לחישוב שטחי בניה כיום.
שינוי ק.ב .קדמי ,הרחבת רחוב רבי עקיבא והפרדת
חלקות  129ו  130לצרכי תכנון עיר והיתר בניה.
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עיקרי הוראות התוכנית:
א .תוספת שטחים כמפורט בהתאם להוראות סעיף
62א (א()1()1א)( )2לחוק.
 .1תוספת של  36מ"ר שטח עיקרי להרחבת דירת
משפחת תורגמן.
 .2תוספת של  141מ"ר שטח עיקרי לשימוש
מגורים.
 .3תוספת שטח עיקרי בסך  84מ"ר לשימוש של
מרפסות זיזיות בלבד ,בהתאם לתקנות התכנון
והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות
והיתרים)(תיקון) התשס"ח.2008-
ב .הגדרת שטחי שירות בסך  142מ"ר לשימוש של
מגורים.
ג .שינוי קוי בניין קדמי מ 5-מ' ל 2-מ' על פי סעיף 62א
(א)  4לחוק.
ד .הרחבת רחוב רבי עקיבא ב 2.5-מ' על חשבון
החלקות בהתאם לתוכנית חפ22292ד הרחבה על
פי  13מ' ,בהתאם לסעיף 62א (א) 2לחוק.
ה .תוספת קומה מעבר למצב המאושר על פי סעיף
62א (א)  5לחוק.
ו .שינוי הוראות בנייה בדבר חובת מגרש בניה אחד
לצרכי תכנון עיר והיתר בניה של חלקות  130ו-
 129על פי סעיף 62א (א)  5לחוק.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון
עיר ,ברח' ביאליק  3חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הועדה המקומית ת.ד 4011 .רח' חסן שוקרי 14
חיפה  .31041המתנגד ימציא עותק התנגדותו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם
 13חיפה  31040טל.04 - 0933440 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית .
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה 1693-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ,תכנית מספר  ,304-0830084חפ2מק21302יא
קביעת קו בניין והסדרת בניה קיימת– רח כרמיה 18-19
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ ,8862חפ21302ט.
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תכנית זו כפופה לתכנית:
חפ21302נב ,חפ21302ב ,חפ 2229 2י ,חפ 2229 2י,1 2
חפ 2מק 21400 2תט ,חפ 21400 2יב ,חפ 2מק214002יב,1 2
חפ2מק21400 2יב ,4 2חפ2מק214002פמ ,חפ2מק2229 2י,2 2
חפ 2מק21400 2גב ,תמא 234 2ב ,4 2תמא ,38 2תממ.62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חיפה.
בכרמל הצרפתי ברח' כרמיה  18,14,19חיפה.
גושים וחלקות:
גוש  10003חלקה 19
מטרות התכנית:
שינוי קוי בניין ותוספת קומות וזכויות בניה על מנת
לאפשר בניית יח"ד נוספת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי חלקי בקו בניין קידמי מ 3-מ' ל 8.3-8.1-מ'
לאורך כ 1-מ' (בהתאם לקונטור החניה הקיים וכפי
שאושרה בהיתר הבנייה) בהתאם לסעיף 98א(א)4
לחוק.
 .8שינוי נקודתי בקו בניין צידי מערבי (כלפי חלקה
 180גובלת) מ 4-מ' ל 1.9-8.3-מ' לאורך של כ10-
מ' (בהתאם לקונטור הבניין הקיים וכפי שאושרה
בהיתר הבניה) בהתאם לסעיף 98א(א)  4לחוק
 .3תוספת  8קומות מעבר ל :קומת חניה ,קומת מסד,
קומת מגורים ועליית גג המותרת בתוכנית
המאושרת וללא שינוי בגובה הבניין המותר
בתוכנית המאושרת בהתאם לסעיף 98א(א)6
וסעיף 98א(א)  3לחוק.
 .4תוספת זכויות בנייה בשטח עיקרי 8.3%+ 9.0%
בגין קומה נוספת (סה"כ  )0.3%בהתאם לסעיף
98א(א)  6לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,81.3.13ובילקוט פרסומים בילקוט הפרסומים מס'
 1081עמוד  4190מיום 19.4.13
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה שד' הפל"ים  13טל:
 04 – 0933440חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רח' ביאליק  3טל 04 – 0339001 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חדווה אלמוג
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
הודעה בדבר אישור שינוי לתכנית מתאר מקומית
מספר ש/מק/142/ג
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1693-בדבר אישור שינוי לתכנית מתאר
מקומית מספר ש2מק23412ג  -נוה הדרים בצפון כרכור.
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ש112
שינוי ש102
שינוי ש/במ3412
שינוי ש/מק/547/א
כפיפות ש/547/ב
כפיפות ש/1123/א
כפיפות ש/מק/547/ה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה כרכור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18113 :חלקות בשלמותן 3-109
גוש 18118 :חלקות בשלמותן8-13,13 :
גוש 10011 :חלקות בשלמותן ,83-81 ,14 :חלקות בחלקן:
.48 ,13
עיקרי הוראות התכנית:
 . 1שינוי זכויות בניה וקביעת מס' יח"ד במתחמים ב' ו-
ג' ,מבלי לשנות את סה"כ זכויות בניה ומס' יחידות
הדיור בתוכנית ,עפ"י ס' 298א (א) ס.ק9 .
 .8חלוקה מחדש למגרשים במתחמים ב' ו-ג' ,עפ"י ס'
98א (א) ס.ק.)1(.
 .3קביעת גודל מגרש מינימלי ,עפ"י ס' 298א (א) ס.ק.
( )1מ 300-מ"ר ל 366-מ"ר.
 .4קביעת קווי בנין למגרשים החדשים ,עפ"י ס' 298א
(א) ס.ק )4(.עפ"י ההוראות שנקבעו לקוי בנין
בתוכנית ש2מק23412א.
 .3שינוי בתכסית מ 40 %-ל 33 %-עפ"י ס' 298א (א)
ס.ק.)3(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 0120128018ובילקוט פרסומים מספר  ,9496עמוד
 9893בתאריך .0920628018
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "פרדס חנה כרכור"  .כתובת :דרך הבנים,
ת.ד 1088 .טלפון 011-6116633 :ובמשרדי הועדה
המחוזית כתובת :שד' הפלי"ם 13ב ,חיפה ,טלפון:
 .04-0919838כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות קבלת קהל.
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
300-0334921
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1693 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר  - 300-0884913תוספת יחידת דיור בגוש 10106
חלקה  131בפרדס חנה-כרכור.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ש 12שינוי
ש/1123/א שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

ש 209/כפיפות
ש/מק/383/א כפיפות
ש/מק/950/א כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור
מגד ,פרדס חנה-כרכור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10106 :חלקי חלקות131 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד.
שינוי תכסית.
תוספת  9%לשטח עיקרי.
שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 8020828013ובילקוט פרסומים מספר  ,1006עמוד
 4341בתאריך .8420328013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "פרדס חנה כרכור"  .כתובת :דרך הבנים,
ת.ד 1088 .טלפון 011-6116633 :ובמשרדי הועדה
המחוזית כתובת :שד' הפלי"ם  13ב' חיפה טלפון:
 .04-0919838כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות קבלת קהל.
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה תכנית מפורטת
מספר ש/מק/131/ב
נמסרת בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מפורטת מספר ש2מק23832ב שפורסמה בעיתונים ביום
 8121821660ובילקוט פרסומים מספר  ,4114עמוד
 ,1303בתאריך .8121821660
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ש112
שינוי ש3832
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור
ישוב :פרדס חנה  -כרכור
גושים וחלקות:
גוש 10019 :מחלקה 88 :עד 89 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים ללא שינוי
השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה כרכור בימים
ובשעות קבלת קהל.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה שינוי לתכנית
מתאר מקומית מספר ש/מק/139/א
נמסרת בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת שינוי
לתכנית מתאר מקומית מספר ש2מק23892א שפורסמה
בעיתונים ביום  1620121660ובילקוט פרסומים מספר
 ,4913עמוד  , 4603בתאריך .0120621660
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ש3892
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור
ישוב :פרדס חנה  -כרכור
גושים וחלקות:
גוש 10181 :מחלקה 11 :עד 18 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים.
החלוקה המוצעת מתייחסת לכל אחת מחלקות
המקור בנפרד .לא תהיה העברת שטחים בין
החלקות האמורות.
ב .תוספת יחידות דיור בשטח התכנית בלי תוספת
בשטחי בניה למטרות עיקריות.
ג .הגדלת שטחי ציבור.
ד .שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים.
ה .שינוי חלוקת שטחי הבניה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה כרכור בימים
ובשעות קבלת קהל.
ו.

חיים געש
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה פרדס חנה-כרכור
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד-השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
433-0121024
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה  ,1693כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה הוד-השרון מופקדת תכנית הנקראת תכנית
מס'  483-0111014הנקראת :הר2מק21129002א.412
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
הר21902ת ,42הר ,123082הר ,823082הר,323082
הר2במ ,9002הר21129002א.42
ה שטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
גוש ,9933 :חלקה ,883 :כתובת :רחוב המעגל 81
הוד-השרון

7143

מטרות התוכנית:
 .1תוספת יחידת דיור לחלקה מ 8-ל 3-לפי סעיף 98
א (א) .0
 .8תוספת שטח עיקרי לחלקה לפי סעיף  98א (א )1
(( )1א)(.)1
 .3שינוי קווי בניין לפי סעיף  98א (א) .4
 .4תוספת שטח עיקרי  3%בהקלה לפי סעיף 98א(א).6
עיקרי הוראת התוכנית :
 .1תוספת יחידת דיור לצד דרום מזרחי( ,בניין ( )Aלפי
נספח בינוי)ובסה"כ  3יח"ד לחלקה.
 .8תוספת שטח עיקרי מ 83%-ל.40.3%-
 לצד דרום מזרחי של החלקה (בניין  )Aמ18.3%-ל.83%-
 לצד צפון מערבי של החלקה (בניין ,)Bתוספת שטחעיקרי  3%בהקלה מ 18.3%-ל.13.3%-
 .3קביעת הוראות לזכות מעבר להולכי רגל ליח' דיור
אחורית.
 .4שינוי קו בניין אחורי מ 0-מ' ל3-מ'.
 .3שינוי קו בניין צידי ימני (דרום מזרחי) מ 3.00-מ' ל-
 8.10מ' לבנייה קיימת בלבד לפי תשריט.
 .9שינוי קו בניין צידי שמאלי (צפון מערבי)מ 3.00-מ'
ל 8.00-מ' לבנייה קיימת בלבד לפי תשריט.
 .1שינוי קו בניין קדמי מ 1.00-מ' ל 3.00-מ'.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את
עצמו נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  90יום
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד-השרון" רחוב בן גמלא  80הוד-השרון 43893
טלפון .06 – 1136999 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז,
רחוב הרצל  ,61רמלה ,טלפון.00 -6100444 :
ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית
סמכויות וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606
מרחב תכנון מקומי הוד-השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת הנקראת
הר/מק 91 / 349 /
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה  1693 -בדבר אישור התוכנית המהווה
שינוי לתוכניות – הר2מק ,3323492הר21023492א.
השטחים הכלולים התוכנית ומיקומם:
גוש ,9314-חלקה 818-
כתובת :רח' המכבים  80שכונת נווה נאמן ,הוד -השרון.
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מטרות התוכנית:
 .1שינוי גודל מגרש מינימלי.
 .8קביעת קווי בנין .
.3שינוי בינוי(תכסית)
 .4שינוי גובה חצר אנגלית.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1הריסת מבנים המסומנים להריסה.
 .8זיקת מעבר ליחידה עורפית כמסומן בתשריט
ובנספח הבינוי ,אשר תירשם בהתאם להוראות
סעיף .9
 .3שינוי גודל מגרש מינימלי מ 1300-מ"ר ל 4-יח"ד ל-
 1460מ"ר ל 4-יח"ד.
 .4שינוי קו בנין אחורי מ 30-מ' לדרך רמתיים ל80-מ'.
 .3שינוי קו בנין צידי (לכיוון חלקה  )811מ 4-מ' ל3.3-
מ' למבנה קיים בלבד.
 .9שינוי בינוי= שינוי תכסית מ 30%-ל.49%-
 .1שינוי גובה חצר אנגלית מגובה  : 0.00במקום 1.3
–מ' על –פי חוק + 0.90ממפלס רצפת המרתף.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון
צומת השרון בתאריך  11.1.14ובילקוט הפרסומים מס'
 9139עמוד  3089בתאריך .19.8.14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
מרכז רחוב הרצל  61רמלה טלפון ,00-6100444 :וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון
רחוב בן גמלא  80הוד השרון טלפון .06-1136999 :כל
המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
4010102310
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1693 -כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר-סבא ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית שינוי מתאר
מספר .4030101310
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר סבא
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כתובות:
רחוב :מנור אהוד מס' בית83 :
רחוב :רוזנבלום יאיר מס' בית10, 18 :
ישוב :כפר סבא
גושים וחלקות:
גוש ,9430 :חלקה ,844 :חלקי2שלם :חלקי
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מטרות התכנית:
תוספת יחידות ושינוי בבינוי על מנת לתת מענה לדיור
בר השגה לזוגות צעירים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מספר יחידות הדיור ללא הגדלת סה"כ
השטחים למטרות עיקריות לפי ס' 98א(א)( )0לחוק
התכנון והבניה .מ 34 -יח"ד ל 43 -יח"ד.
 .8קביעת קו בניין למרפסות לפי ס' 98א(א)(.)4
קו בנין צידי למרפסות מ 0 -מ' ל 3 -מ' כמסומן
בתשריט.
 .3תוספת קומה למבנה הדרומי והצפוני לפי סעיף
98א(א).6
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין 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 בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
(לידי מח' תכנון) ,כתובת :ויצמן  ,131כפר סבא ,טלפון:
 .06-1946111העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :שד' הרצל  ,61רמלה ,טלפון:
.)00-6810110
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
הת כנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט.1606 -
מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
401-0102310
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  , 1693 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מספר .403-0101310
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר סבא
יישוב :כפר סבא,
רחוב :רוזנבלום יאיר מס' בית18 :
גושים וחלקות:
גוש ,9430 :חלקה ,844 :חלקי2שלם :חלקי
מטרות התכנית:
תוספת יחידות ושינוי בבינוי על מנת לתת מענה לדיור
בר השגה לזוגות צעירים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מספר יחידות הדיור ללא הגדלת סה"כ
השטחים למטרות עיקריות לפי ס' 98א(א)( )0לחוק
התכנון והבניה .מ 34 -יח"ד ל 43 -יח"ד.
 .8קביעת קו בניין למרפסות לפי ס' 98א(א)(.)4
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קו בנין צידי למרפסות מ 0 -מ' ל 3 -מ' כמסומן
בתשריט.
 .3תוספת קומה למבנה הדרומי והצפוני לפי סעיף
98א(א).6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 0320628014ובילקוט פרסומים מספר  9001עמוד
 , 0161בתאריך .1120628014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ועדה מקומית כפר סבא כתובת :ויצמן
 ,131כפר סבא ,טלפון 06-1946111 :ובמשרדי
הוועדה המחוזית  ,כתובת :שד' הרצל  ,61רמלה,
טלפון .00-6810110 :כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק413-0196691- 30/10/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ 2מק413-0196691 – 80230212
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ2במ30212
שינוי לתוכנית
רצ128921212
כפיפות
רצ21212יג
רצ2מק3121212
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רח' מרטין בובר  -10ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3116 :חלקה3:
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  10מ"ר שטחי בנייה ושינוי הוראות בינוי,
להסדרת מצב קיים.
 .1תוספת  10מ"ר שטחי בניה עיקריים עפ"י סעיף 98
א(א)( )19לחוק התכנון ובניה.
 .8שינוי של הוראות תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלים עפ"י סעיף  98א(א)()3לחוק התכנון
והבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד
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פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
הכרמל  80ראשון לציון ,טלפון ,03-6341311 :פקס:
 ,03-6341603העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.00 -6100444 :
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-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ /מק413-0311610- 01/11/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ 2מק413-0831610- 03213212
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ13212ב12
שינוי לתוכנית
רצ21212יג'
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רח' ברשבסקי ,4ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3636 :חלקה880 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת קווי בניין  0עבור תכנון מבנה מסחרי.
 .8תוספת  80%שטח עיקרי.
 ק ביעת קווי בניין ל-פי סעיף  98א(א) ( )4לחוק
התכנון והבניה.
 תוספת  80%שטח עיקרי לפי סעיף 98א(א)
( 19א)( )1לחוק.
 העברת אחוזי בניה מקומה לקומה ללא שינוי
בסה"כ אחוזי הבניה לפי סעיף  3לחוק.


כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעי תונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
הכרמל  80ראשון לציון ,טלפון  ,03-6341311 :פקס:
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 ,03-6341603העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.00 -6100444 :
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-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
רצ /מק413-0131202 - 114/11/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מספר רצ 2מק413-0133101- 114213212
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ30213212
שינוי לתוכנית
תמא2342ב42
כפיפות
רצ213212ב12
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רח' פיק"א  ,11ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3636 :חלקות319 ,311 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י סעיף 98
א'(א)( )1לחוק התכנון והבניה.
ב .שינוי בקווי בניין עפ"י סעיף  98א(א(( )4לחוק
התכנון והבניה.
ג .הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת וקף לצורכי
ציבור סעיף  98א(א)( )3לחוק התכנון והבניה.
 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לצורך החלפת
שטחים בין מסחר לבין מתקנים הנדסיים.
 הגדלת שטח מגרש המתקנים ההנדסיים ב-
 116מ"ר ,מ 301-מ"ר ל 100-מ"ר .ללא שינוי
בזכויות הבניה המאושרות.
 שינוי קווי בנין עפ"י המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 3.3.13ובילקוט הפרסומים מספר  ,1004עמוד 4003
בתאריך 19.3.13
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,הכרמל  80ראשון לציון,
טלפון 03-6341311 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 .00-6100444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
לציון
ראשון לציון
מקומי ראשון
תכנון מקומי
מרחב תכנון
מרחב
רצ /מק/10/1/ב413-0116233 31/
מספר
מתאר מספר
תכ' מתאר
שינוי תכ'
אישור שינוי
בדבר אישור
הודעה בדבר
הודעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
413--011
0116233
6233 31
/ב31/
/10/1ב/
מק10/1/
רצ /מק/
רצ/
413
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
לחוק התכנון
 111לחוק
לסעיף 111
בהתאם לסעיף
הודעה ,בהתאם
בזה הודעה,
נמסרת בזה
נמסרת
התכנון
מספר רצ 2מק210212ב413-0136183 832
תכ' מתאר
שינוי תכ'
אישור שינוי
בדבר אישור
 ,,1693בדבר
תשכ"ה1693 --
והבניה ,תשכ"ה
והבניה,
מתאר
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
413-0136183 83
2ב832
21021ב2
מק10212
רצ 2מק2
מספר רצ2
מספר
413-0136183
רצ1212
שינוי לתוכנית
לתכניות הבאות:
שינוי לתכניות
המהווה שינוי
המהווה
הבאות:
רצ2מק1021212
כפיפות
רצ1212
רצ2
שינוי לתוכנית
שינוי
121
לתוכנית
רצ210212ב
רצ2מק1021212
רצ2מק2
כפיפות
102121
כפיפות
2בומקומם:
בתכנית2ב
רצ10212
השטחים הכלוליםרצ2
1021
רשות מקומית :ראשון לציון
ומקומם:
בתכנית ומקומם:
הכלולים בתכנית
השטחים הכלולים
השטחים
כתובות :רח' הרותם  ,4ראשון לציון.
לציון
ראשון לציון
מקומית :ראשון
רשות מקומית:
רשות
בשלמותן:
חלקות
לציון.
ראשון לציון.
הרותם  ,,44ראשון
הרותם
רח'
כתובות :רח'
כתובות:
גוש ,3039 :חלקה10 :
בשלמותן:
חלקות בשלמותן:
חלקות
התכנית:
הוראות
עיקרי
10
חלקה10 :
חלקה:
,,3039
3039
גוש:
גוש:
שינוי קו בנין עפ"י סעיף  98א(א)( )4לחוק התכנון
התכנית:
הוראות התכנית:
עיקרי הוראות
עיקרי
והבנייה.
התכנון
לחוק התכנון
א(א)( ))44לחוק
 98א(א)(
סעיף 98
עפ"י סעיף
בנין עפ"י
קו בנין
שינוי קו
שינוי
 שינוי בקווי בנין עפ"י המסומן בתשריט.
ה.
והבניייה.
והבני
בעיתונות בתאריך
פורסמה
התכנית
הפקדת
הודעה
בתשריט.
בתשריט.
המסומן
המסומן
עפ"י
בנין עפ"י
בקווי בנין
שינויעלבקווי
שינוי
 9.3.13ובילקוט הפרסומים מספר  ,9668עמוד 3103
בתאריך
בעיתונות בתאריך
מה בעיתונות
פורסמה
התכנית פורס
הפקדת התכנית
על הפקדת
הודעה על
הודעה
בתאריך 16.8.13
3103
עמוד 3103
 ,,9668עמוד
מספר 9668
הפרסומים מספר
ובילקוט הפרסומים
 9.3.13ובילקוט
9.3.13
האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
16.8.13
התכנית16.8.13
בתאריך
בתאריך
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  80ראשל"צ ,טלפון:
המקומית
הועדה המקומית
במשרדי הועדה
נמצאת במשרדי
האמורה נמצאת
התכנית האמורה
התכנית
 03-6341311ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
טלפון:
ראשל"צ ,טלפון:
 80ראשל"צ,
הכרמל 80
ראשל"צ ,הכרמל
ולבניה ראשל"צ,
לתכנון ולבניה
לתכנון
כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
מרכז,
מחוז מרכז,
המחוזית ,מחוז
הועדה המחוזית,
ובמשרדי הועדה
 03-6341311ובמשרדי
03-6341311
 .00-6100444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
טלפון:
רמלה ,טלפון:
ממשלה ,רמלה,
קרית ממשלה,
 ,,61קרית
הרצל 61
כתובת :הרצל
כתובת:
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בה בימים
לעיין בה
רשאי לעיין
המעוניין רשאי
כל המעוניין
 ..00-6100444כל
00-6100444
בימים
פתוחים לקהל.
האמורים פתוחים
שהמשרדים האמורים
ובשעות שהמשרדים
ובשעות
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
ראשון לציון
מקומי ראשון
תכנון מקומי
מרחב תכנון
מרחב
לציון
רצ /מק413-0109121- 30/33/1/
מתאר מספר
תכ' מתאר
שינוי תכ'
אישור שינוי
בדבר אישור
הודעה בדבר
הודעה
מספר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
413--0109121
0109121-- 30/33/1
מק30/33/1/
רצ /מק/
רצ/
413
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
לחוק התכנון
 111לחוק
לסעיף 111
בהתאם לסעיף
הודעה ,בהתאם
בזה הודעה,
נמסרת בזה
נמסרת
התכנון
מספר רצ 2מק413-0109111 – 80283212
תכ' מתאר
שינוי תכ'
אישור שינוי
בדבר אישור
 ,,1693בדבר
תשכ"ה1693 --
והבניה ,תשכ"ה
והבניה,
מתאר
לתכניות––הבאות:
שינוי
המהווה
413-0109111
מק80283212
רצ 2מק2
רצ2
מספר
413-0109111
8028321
מספר
רצ4283212
שינוי לתוכנית
הבאות:
לתכניות הבאות:
שינוי לתכניות
המהווה שינוי
המהווה
רצ1212
כפיפות
428321
רצ4283212
רצ2
לתוכנית
שינוי לתוכנית
שינוי
רצ21212יג
121
רצ1212
רצ2
כפיפות
כפיפות
רצ2מק3121212
2יג
2121יג
רצ1212
רצ2
ומקומם:
בתכנית
312121
312121
רצ2מק2
השטחים הכלוליםרצ2מק2
רשות מקומית :ראשון לציון
ומקומם:
בתכנית ומקומם:
הכלולים בתכנית
השטחים הכלולים
השטחים
כתובות :רח' דוד המלך  33ראשון לציון.
לציון
ראשון לציון
מקומית :ראשון
רשות מקומית:
רשות
חלקות
לציון.
ראשון לציון.
 33ראשון
המלך 33
בשלמותן:המלך
דוד
רח' דוד
כתובות :רח'
כתובות:
גוש ,3083 :חלקות831 :
בשלמותן:
חלקות בשלמותן:
חלקות
התכנית:
הוראות
עיקרי
831
חלקות831 :
חלקות:
,,3083
3083
גוש:
גוש:
א .שינוי קו בנין עפ"י סעיף 98א(א)( )4לחוק התכנון
התכנית:
הוראות התכנית:
עיקרי הוראות
עיקרי
והבניה.
התכנון
לחוק התכנון
א(א)( ))44לחוק
98א(א)(
סעיף 98
עפ"י סעיף
בנין עפ"י
קו בנין
שינוי קו
אא ..שינוי
והבניה.
והבניה.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

ב .שינוי בחלוקת שטחי בניה עפ"י סעיף 98א(א)()3
לחוק התכנון והבניה
א(א)())33
98א(א)(
סעיף 98
עפ"י סעיף
בניה עפ"י
שטחי בניה
בחלוקת שטחי
שינוי בחלוקת
בב ..שינוי
 שינוי קו בנין עפ"י המצוין בתשריט ,להסדרת
והבניה
התכנוןן והבניה
לחוק התכנו
לחוק
מצב קייים.
להסדרת
בתשריט ,להסדרת
המצוין בתשריט,
עפ"י המצוין
בנין עפ"י
קו בנין
שינוי קו
 שינוי
 העברת זכויות מקומה ב' לקומה א' ללא שינוי
קייים.
מצב קייים.
מצב
בסה"כ השטח המותר לבניה.
שינוי
ללא שינוי
א' ללא
לקומה א'
ב' לקומה
מקומה ב'
זכויות מקומה
העברת זכויות
 העברת
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
לבניה.
המותר לבניה.
השטח המותר
בסה"כ השטח
בסה"כ
 84.10.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,9613עמוד 16
בתאריך
בעיתונות בתאריך
פורסמה בעיתונות
התכנית פורסמה
הפקדת התכנית
על הפקדת
הודעה על
הודעה
בתאריך6.11.14
16
עמוד 16
 ,,9613עמוד
מספר 9613
הפרסומים מספר
ובילקוט הפרסומים
 84.10.14ובילקוט
84.10.14
6.11.14
בתאריך6.11.14
בתאריך
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  80ראשל"צ ,טלפון:
המקומית
הועדה המקומית
במשרדי הועדה
נמצאת במשרדי
האמורה נמצאת
התכנית האמורה
התכנית
 03-6341311ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
טלפון:
ראשל"צ ,טלפון:
 80ראשל"צ,
הכרמל 80
ראשל"צ ,הכרמל
ולבניה ראשל"צ,
לתכנון ולבניה
לתכנון
כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
מרכז,
מחוז מרכז,
המחוזית ,מחוז
הועדה המחוזית,
ובמשרדי הועדה
 03-6341311ובמשרדי
03-6341311
 .00-6100444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
טלפון:
רמלה ,טלפון:
ממשלה ,רמלה,
ית ממשלה,
קרית
 ,,61קר
הרצל 61
כתובת :הרצל
כתובת:
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בימים
בה בימים
לעיין בה
רשאי לעיין
המעוניין רשאי
כל המעוניין
 ..00-6100444כל
00-6100444
האמוריםצור
דב
לקהל.
פתוחים לקהל.
פתוחים
האמורים
שהמשרדים
ובשעות שהמשרדים
ובשעות
יו"ר הועדה המקומית
צור
דב צור
דב
לתכנון ובנייה ראשון לציון
המקומית
הועדה המקומית
יו"ר הועדה
יו"ר
לציון
ראשון לציון
ובנייה ראשון
לתכנון ובנייה
לתכנון
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר
לציון
ראשון לציון
מקומי ראשון
תכנון מקומי
מרחב תכנון
מרחב
רצ /מק413-0306033- 0/4/33/1/
מספר
מתאר מספר
תכ' מתאר
שינוי תכ'
אישור שינוי
בדבר אישור
הודעה בדבר
הודעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
413
413--0306033
0306033-- 0/4/33/1
מק0/4/33/1/
רצ /מק/
רצ/
והבניה ,תשכ"ה ,1693 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
התכנון
לחוק התכנון
 111לחוק
לסעיף 111
בהתאם לסעיף
הודעה ,בהתאם
בזה הודעה,
נמסרת בזה
נמסרת
מספר רצ 2מק413-0806033 - 024283212
מתאר
תכ' מתאר
שינויי תכ'
אישור שינו
בדבר אישור
 ,,1693בדבר
תשכ"ה1693 --
והבניה ,תשכ"ה
והבניה,
הבאות:
מק2לתכניות
רצ2שינוי
המהווה
413-0806033
413-0806033
-- 02428321
02428321
מק2
רצ2
מספר
מספר
רצ4283212
שינוי לתוכנית
הבאות:
לתכניות הבאות:
שינוי לתכניות
המהווה שינוי
המהווה
רצ1212
כפיפות
428321
רצ4283212
רצ2
לתוכנית
שינוי לתוכנית
שינוי
רצ21212יג
121
רצ1212
רצ2
כפיפות
כפיפות
רצ2מק3121212
2יג
2121יג
רצ1212
רצ2
ומקומם:
בתכנית
312121
312121
רצ2מק2
השטחים הכלוליםרצ2מק2
ראשון לציון ,רח' דוד המלך  ,3ראשון לציון
ומקומם:
בתכנית ומקומם:
הכלולים בתכנית
השטחים הכלולים
השטחים
בשלמותן:
לציון
ראשון לציון
המלך  ,,33ראשון
דוד המלך
דוד
רח'
לציון ,,רח'
חלקותלציון
ראשון
ראשון
גוש ,3083 :חלקה808 :
בשלמותן:
חלקות בשלמותן:
חלקות
התכנית:
הוראות
עיקרי
808
חלקה808 :
חלקה:
,,3083
3083
גוש:
גוש:
שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 98א(א) סעיף  4בחוק התכנון
התכנית:
הוראות התכנית:
עיקרי הוראות
עיקרי
והבנייה.
התכנון
בחוק התכנון
סעיף  44בחוק
א(א) סעיף
98א(א)
סעיף 98
עפ"י סעיף
בנין עפ"י
קווי בנין
שינוי קווי
שינוי
 אישור קו בנין אחורי נקודתי מ 3-מ' עפ"י המסומן
יה.
והבניייה.
והבנ
בתשריט.
המסומן
עפ"י המסומן
מ' עפ"י
נקודתי ממ 33--מ'
אחורי נקודתי
בנין אחורי
קו בנין
אישור קו
 אישור
 שינוי קו בנין צידי-ימני נקודתי מ 3-מ' ל 0-מ' עפ"י
בתשריט.
בתשריט.
המסומן בתשריט.
עפ"י
מ' עפ"י
מ' לל 00--מ'
נקודתי ממ 33--מ'
ימני נקודתי
צידי--ימני
בנין צידי
קו בנין
שינוי קו
 שינוי
 שינוי קו בנין קדמי נקודתי מ 3-מ' ל 8.3-מ' עבור
בתשריט.
המסומן בתשריט.
המסומן
פרגולה בלבד ,עפ"י המסומן בתשריט.
עבור
מ' עבור
 8.3מ'
מ' לל8.3--
נקודתי ממ 33--מ'
קדמי נקודתי
בנין קדמי
קו בנין
שינוי קו
 שינוי
 הריסת מבנים קיימים המסומנים להריסה בתשריט
בתשריט.
המסומן בתשריט.
עפ"י המסומן
בלבד ,עפ"י
פרגולה בלבד,
פרגולה
התכנית.
בתשריט
להריסה בתשריט
המסומנים להריסה
קיימים המסומנים
מבנים קיימים
הריסת מבנים
 הריסת
הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
הודעה על
התכנית.
התכנית.
 30.10.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,9613עמוד 116
בתאריך
בעיתונות בתאריך
פורסמה בעיתונות
התכנית פורסמה
הפקדת התכנית
על הפקדת
הודעה על
הודעה
בתאריך 6.11.14
116
עמוד 116
 ,,9613עמוד
מספר 9613
הפרסומים מספר
ובילקוט הפרסומים
 30.10.14ובילקוט
30.10.14
6.11.14
בתאריך 6.11.14
בתאריך
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בסה"כ השטח המותר לבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 84.10.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,9613עמוד 16
בתאריך6.11.14

תכנון

ות בתאריך
עמוד 3103

ה המקומית
ל"צ ,טלפון:
מחוז מרכז,
לה ,טלפון:
בה בימים
ל.

מספר
4
וק התכנון
תכ' מתאר

המקומית
הועדה
במשרדי
נמצאת
האמורה
התכנית
המקומית
הועדה
במשרדי
נמצאת
האמורה
התכנית
המקומית
הועדה
במשרדי
נמצאת
האמורה
התכנית
טלפון:
ראשל"צ,
הכרמל
ראשל"צ,
ולבניה
לתכנון
טלפון:
ראשל"צ,
80
הכרמל
ראשל"צ,
ולבניה
לתכנון
טלפון:
ראשל"צ,
הכרמל
ראשל"צ,
ולבניה
לתכנון
המקומית
8080הועדה
במשרדי
נמצאת
האמורה
התכנית
מרכז,
מחוז
המחוזית,
הועדה
ובמשרדי
03-6341311
מרכז,
מחוז
המחוזית,
הועדה
ובמשרדי
03-6341311
מרכז,
מחוז
המחוזית,
הועדה
ובמשרדי
03-6341311
לתכנון ולבניה ראשל"צ ,הכרמל  80ראשל"צ ,טלפון:
טלפון:
רמלה,
ממשלה,
קרית
הרצל
כתובת:
רמלה,טלפון:
רמלה,
ממשלה,
ובמשרדיית
,61,,61קר
הרצל61
כתובת:הרצל
כתובת:
טלפון:
ממשלה,
קרית
מרכז,
מחוז
המחוזית,
הועדה
03-6341311
בימים
בה
לעיין
רשאי
המעוניין
כל
.
00-6100444
בימים
בה
לעיין
רשאי
המעוניין
כל
.
00-6100444
בימים
בה
לעיין
רשאי
המעוניין
כל
.
00-6100444
כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
לקהל.
פתוחים
האמורים
משרדים
ובשעות
לקהל.
פתוחים
האמורים
שהמשרדים
ובשעות
לקהל.
פתוחים
משרדים
שהשה
ובשעות
בה בימים
לעיין
האמוריםרשאי
המעוניין
כל
.00-6100444
ובשעות שהמשרדים דב
צור פתוחים לקהל.
האמורים
יו"ר הועדה המקומית
מחוזהצפון
לתכנוןמחוז
הצפוןלציון
ראשון
ובנייה
מחוז הצפון
גלבוע
מקומי ה
תכנון
מרחב
גלבוע
מקומי ה
תכנון
מרחב
מספר
וחלוקה
איחוד
תכנית
אישור
בדבר
הודעה
מספר
וחלוקה
איחוד
תכנית
אישור
בדבר
הודעה
לציון
ראשון
מקומי
תכנון
מרחב
גלבוע
מקומי ה
תכנון
מרחב
הפנים
שר
באישור
304
0340343
הפנים
שר
באישור
304
0340343
מספר
מתאר
תכנית תכ'
אישור שינוי
מספר
וחלוקה
איחוד
בדבראישור
הודעהבדבר
הודעה
התכנון
לחוק
111
לסעיף
הודעה,
בזו
נמסרת
התכנון
לחוק
111
לסעיף
בהתאם
נמסרת
413
-0306033
בהתאם-
0/4/33/1
בזומק/
רצ/
הפנים
שר
באישור
הודעה304,
-0340343
איחוד
תכנית
אישור
בדבר
,
1693
תשכ"ה
והבניה,
איחוד
תכנית
אישור
בדבר
,
1693
תשכ"ה
והבניה,
התכנון
לחוק
לסעיף111
בהתאםלסעיף
הודעה,בהתאם
בזוהודעה,
נמסרתבזה
נמסרת
התכנון
לחוק
111
.804-0840848
מספר
וחלוקה
.804-0840848
מספר
וחלוקה
מתאר
אישורי תכ'
אישור שינו
בדבר
,1693
תשכ"ה-
והבניה,
איחוד
תכנית
בדבר
,1693
תשכ"ה -
והבניה,
הבאות:
לתכניות
שינוי
המהווה
413-0806033
- 02428321
מק2
רצ2
מספר
.804-0840848
מספר
וחלוקה
הבאות:
לתכניות
שינוי
המהווה
13133
2
ג
שינוי
13133
2
ג
שינוי
הבאות:
לתכניות
המהווהשינוי
המהווה
הבאות:
לתכניות
שינוי
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
428321
רצ2
לתוכנית
שינוי
13133
השטחיםג 2
שינוי
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
השטחים
גלבוע
מ.א.
מקומית:
רשות
נורית,
יישוב:
121
רצ2
כפיפות
גלבוע
מ.א.
מקומית:
רשות
נורית,
יישוב:
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
לתכנית2:יג
121
רצ2
לתכנית:
חלקות
גושים/
מקומית :מ.א .גלבוע
רשות
נורית,
יישוב:
חלקות
גושים/
312121
רצ2מק2
81-80
,
80
,
9-1
חלקותח"ח:
80034
גוש:
81-80 ,80 ,9-1
ח"ח:
80034
גוש:
לתכנית:
גושים/
14-13
ח"ח:
80098
גוש:
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
השטחים
14-13
ח"ח:
80098
גוש:
גוש 80034 :ח"ח81-80 ,80 ,9-1 :
 ,314-13ראשון לציון
המלך
הוראותדוד
רח'
לציון,
ראשון
התכנית:
הוראות
עיקרי
ח"ח:
80098
גוש:
התכנית:
עיקרי
בפרק ג'
כמשמעו
מגרשים,
של
וחלוקה
אחוד
בשלמותן:
חלקות
בפרק ג'
תםתם
כמשמעו
מגרשים,
של
וחלוקה
אחוד
עיקרי.
1 .1
התכנית:
הוראות
בשטח
שינוי
בתכנית
שאין
ובלבד
גוש.1:סימן
808
חלקה:
,3083
הכולל
בשטח
שינוי
בתכנית
שאין
ובלבד
ז' ,ז',
סימן
הכוללג'
בפרק
כמשמעותם
מגרשים,
של
וחלוקה
אחוד
בפסקה
האמור
למעט
קרקע,
הוראותכליעוד
עיקרישל
בפסקה
האמור
למעט
קרקע,
יעוד
התכנית:
הכולל
בשטח
שינוי
בתכנית
שאין
ובלבד
שלכלז',
סימן
לחוק,
האמור1
א(א)
סעיף
להוראות
)בהתאם
לחוק,
א(א)1
9898
סעיף
להוראות
)בהתאם
שינוי (( 3
התכנון
בחוק
סעיף 4
א(א)
98
יעודסעיף
עפ"י
של3בנין
קווי
בפסקה
למעט
קרקע,
כל
למגרשים
301-319
מגרשים
חלוקה
כמפורט:
למגרשים
שלשל
חלוקה
כמפורט:
יה.
לחוק,
1301-319
א(א)
מגרשים 98
סעיף
להוראות
)בהתאם
3
והבני (
כמפורט
A301-319
319
מ',
B319
נקודתי,
A301
חלוקה,B
301
שטח
 לתאי
כמפורט
A319
,B319
של,
אחוריB
301
שטח
לתאי
למגרשים
כמפורט:
המסומן
עפ"י
מגרשים3
A301מ-,
בנין
קו
אישור
זו.
בתכנית
בתכנית
שטחזו A319 ,B319 ,A301 ,B301.כמפורט
לתאי
בתשריט.
הרחבתדרכים
מורחבותמחדש  -הרחבת
דרכיםמורחבות
דרכים
 .8פריסת
דרכים
פריסת
זו.
מחדשמ'-ל 0-מ' עפ"י
צידי-ימני נקודתי מ3-
בתכניתבנין
.8 שינוי קו
לחוק.
א(א)8
בהתאם
בתשריט –
כמפורט
לחוק.
א(א)8
9898
לסעיף
בהתאם
בתשריט –
כמפורט
דרכים
הרחבת
לסעיף-
מחדש
מורחבות
דרכים
פריסת
 .8המסומן בתשריט.
או8אועיצוב
בינוי
בהתאםבדבר
לפיתכנית
הוראות
 .3שינוי
עיצוב
בינוי
הוראות
שינוי
לחוק.
בדבר98
לפי –
בתשריט
א(א)עבור
 8.3מ'
לסעיף-
תכנית 3מ' ל
נקודתי מ-
קדמי
כמפורטבנין
קו
.3 שינוי
שינוי
א(א)3
98
סעיף
להוראות
בהתאם
אדריכליים
שינוי
א(א)- 3-
98
סעיף
להוראות
בהתאם
אדריכליים
עיצוב
או
בינוי
בדבר
תכנית
לפי
הוראות
שינוי
 .3פרגולה בלבד ,עפ"י המסומן בתשריט.
–AB
שטח
בתאי
המקסימלי
הבניה
שטחי
–AB
301
שטח
יםיים
המקסימל
הבניה
שטחי
שינוי
- 3301
א(א)
בתאי 98
סעיף
להוראות
בהתאם
אדריכליים
בתשריט
להריסה
המסומנים
קיימים
מבנים
הריסת

בטבלת
כמפורט
(מגורים
319
יות
זכו
בטבלת
כמפורט
(מגורים
ABAB
319
יות–
זכוAB
301
שטח
מיוחד)בתאי
מיוחד)ים
המקסימלי
הבניה
שטחי
התכנית.
יה.
הבני
הבני
יה( .מגורים מיוחד) כמפורט בטבלת זכויות
AB
319
בתאריך
פורסמה
התכנית
הפקדת
הודעה על
סעיף
–
למגרש
ממג
בניה
שטחי
סעיף
ע"פע"פ
בעיתונות–
למגרש
רשרש
ממג
בניה
שטחי
העברת
העברתיה.
 .4 .4הבני
הפרסומים מספר  ,9613עמוד 116
ובילקוט
30.10.14
לחוק.
א(א)9
98 .4
לחוק.
א(א)9
98
בניה ממגרש למגרש – ע"פ סעיף
שטחי
העברת
6.11.14
בתאריך
להקים
שמותר
מגרש
שטח
גודל
בדבר
הוראות
שינוי
להקים
שמותר
מגרש
שטח
גודל
בדבר
הוראות
שינוי
.3 .3
לחוק.
א(א)9
98
לחוק,
א(א) 1
סעיף
להוראות
בהתאם
בניין
 .3עליו
לחוק,
א(א) 1
9898
סעיף
להוראות
בניין
עליו
להקים
שמותר
מגרש
שטח
בהתאםגודל
בדבר
הוראות
שינוי
הבניה.
זכויות
בטבלת
כמפורט
הבניה.
זכויות
בטבלת
כמפורט
סעיף 98א(א)  1לחוק,
להוראות
בהתאם
בניין
עליו
יח"ד
 38ל
הדיור מ
היחידות
מספר
הגדלת
ללאללא
יח"ד
3333
 38ל
הבניה .מ
הדיור
היחידות
מספר
הגדלת
.9 .9
כמפורט בטבלת זכויות
העיקריות
השטחים
הגדלתסך
הגדלת
העיקריות
סךהכלהכל
ללא
למטרות יח"ד
למטרות33
השטחים  38ל
הדיור מ
היחידות
מספר
 .9הגדלת
לחוק.
א(א)()0
98
לסעיף
בהתאם
לחוק.
השטחים)
א(א)(0
הכל98
לסעיף
למטרות העיקריות
בהתאםסך
הגדלת
בהתאם לסעיף  98א(א)( )0לחוק.
בתאריך
בעיתונות
פורסמה
התכנית
הפקדת
הודעה
בתאריך
בעיתונות
פורסמה
התכנית
הפקדת
על על
הודעה
בטבת
,9638
מסר
הפרסומים
ובילקוט
31.18.14
בטבת
ג' ג'
בעיתונות,
9638
מסר
הפרסומים
ובילקוט
31.18.14
בתאריך
פורסמה
התכנית
הפקדת
על
הודעה
83.18.14
בתאריך
,8198
עמוד
התשע"ה,
,8198
עמוד
התשע"ה,
 ,83.18.14ג' בטבת
9638
בתאריךמסר
הפרסומים
ובילקוט
31.18.14
התשע"ה ,עמוד  ,8198בתאריך 83.18.14
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הועדההמקומית
במשרדיהועדה
נמצאתבמשרדי
האמורהנמצאת
התכניתהאמורה
התכנית
המקומית
ד.נ.ד.נ.הגלבוע
הגלבוע,
מקומית
ועדה
לתכנוןולבניי
לתכנון
הגלבוע
הגלבוע,
מקומית
ועדה
ה,יה,
ולבני
המקומית
הועדה
במשרדי
נמצאת
האמורה
התכנית
מחוז
מחוזית
ועדה
מחוז
המחוזית,
הועדה
ובמשרדי
מחוז
מחוזית
ועדה
מחוז
המחוזית,
הועדה
ובמשרדי
לתכנון ולבנייה ,ועדה מקומית הגלבוע ,ד.נ .הגלבוע
מחוזיתטלפון:
עילית,
נצרת
363
הועדה ת.ד.
תובת
צפון ,כ
צפון,
טלפון:
עילית,
נצרת
ת.ד.
תובת
ובמשרדי כ
מחוז
ועדה
 363מחוז
המחוזית,
בימים
בה
לעיין
רשאי
המעוניין
כל
.
04-9300300
בימים
בה
לעיין
רשאי
המעוניין
כל
.
04-9300300
צפון ,כתובת ת.ד 363.נצרת עילית ,טלפון:
לקהל.
פתוחים
האמורים
שהמשרדים
ובשעות
לקהל.
פתוחים
שהמשרדים
ובשעות
בה בימים
לעיין
האמוריםרשאי
המעוניין
כל
.04-9300300
עובד
נור
פתוחים לקהל.
ובשעות שהמשרדים
עובד
האמוריםנור
המקומית
נורה
ועד
יו"ר ה
המקומית
ועדה
יו"ר ה
עובד
גלבוע
ובנייה
לתכנון
גלבוע
ובנייה
לתכנון
המקומית
ועדה
יו"ר ה
לתכנון ובנייה גלבוע
יזרעאלים
מקומי
תכנון
מרחב
יזרעאלים
מקומי
תכנון
מרחב
מספר
מפורטת
תכנית
הפקדת
בדבר
הודעה
מספר
מפורטת
תכנית
הפקדת
הודעה
יזרעאלים
מקומי
בדבר תכנון
מרחב
01
/
12111
/
יז
/
מק
01
/
12111
/
יז
/
מק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
התכנון
לחוק
לסעיף
בהתאם
הודעה
נמסרת
התכנון
לחוק
0606
לסעיף
בהתאם
בזהבזה
נמסרת
01
/ 12111
הודעהיז /
מק /
המקומית
הועדה
במשרדי
,1693
תשכ"ה -
והבני
המקומית
הועדה
בהתאםכי
1693כי,
תשכ"ה -
יה,יה,
והבני
התכנון
לחוק
במשרדי06
לסעיף
הודעה
בזה
נמסרת
הועדההמחוזית
ובמשרדיהועדה
ובמשרדי
ולבני
לתכנון
המחוזית
יזרעאלים,
יהי
ולבנ
לתכנון
המקומית
הועדה
במשרדי
כי
יזרעאלים,,
יה 1693 -
תשכ"ה
יה,
והבני
תכניתמפורטת
מופקדתתכנית
צפון,מופקדת
מחוזצפון,
יההמחוז
ולבניה
לתכנוןובניי
לתכנון
מפורטת
ובניי
המחוזית
הועדה
ובמשרדי
יזרעאלים,
לתכנון
01
2 11333
יז2 2
מק 2
מספר
צפון.01.,
2 11333
מק
מספר
מופקדת תכנית מפורטת
היז 2מחוז
ובניי
לתכנון
הבאות:
לתכניות
לתכניות .01
2 11333
שינוייז 2
המהווה 2
המהווהמק
מספר
הבאות:
שינוי
11333
שינויג
שינוי
11333
המהווה 2ג 2
לתכניות הבאות:
שינוי
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
השטחים
השטחים11333
שינוי ג 2
הכלולים בתכנית ומקומם:
יזרעאל
עמק
מ.א.
מקומית:
רשות
היוגב,
יישוב:
יזרעאל
עמק
מ.א.
מקומית:
רשות
היוגב,
יישוב:
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
השטחים
לתכנית:
חלקות
גושים/
מקומית :מ.א .עמק יזרעאל
רשות
היוגב,
יישוב:
לתכנית:
חלקות
גושים/
שלם
מחלקה:
11491
גוש:
שלם
עד:עד1 1 :
לתכנית1 1:
מחלקה:
11491
גוש:
חלקות
גושים/
שלם
עד:
מחלקה:
11491
גוש:
שלם
1919
מחלקה19119:
11491
גוש:
שלם
עד:עד1 :
מחלקה:
11491
גוש:
התכנית:
הוראות
עיקרי
 19עד 19 :שלם
מחלקה:
11491
גוש:
התכנית:
הוראות
עיקרי
בתשריט.
כמסומן
בקוי
שינויים
נחלה,
פיצול
בתשריט.
כמסומן
בניןבנין
בקוי
שינויים
נחלה,
פיצול
התכנית:
הוראות
עיקרי
(א) 1
 98א
סעיף
עפ"י
מקומית
ועדה
בסמכות
תכנית
(א) 4, 41,
בתשריט.א
98
סעיף
עפ"י
מקומית
ועדה
בסמכות
תכנית
כמסומן
בנין
בקוי
שינויים
נחלה,
פיצול
ובשעות
בימים
בתכנית,
לעיין
ראשי
המעונין
שבהם4
(א) , 1
בימים 98א
סעיף
עפ"י
מקומית
ועדה
בסמכות
תכנית
שבהם
ובשעות
בתכנית,
לעיין
ראשי
המעונין
כל כל
בקרקע,
מעונין
כל
לקהל.
פתוחים
האמורים
המשרדים
בקרקע,
מעונין
בימיםכל
לקהל.
פתוחים
האמורים
שבהם
ובשעות
בתכנית,
לעיין
המשרדים ראשי
המעונין
כל
נפגע
עצמו
אחר
תכנוני
פרט
או
בבניין
נפגע
עצמו
אתאת
הרואה
אחר
תכנוני
פרט
בכלבכל
או
בבניין
בקרקע,
מעונין
הרואהכל
לקהל.
פתוחים
האמורים
המשרדים
לחוק,
100
סעיף
לכך
הזכאי
כל
התכנית,
לחוק,
100
סעיף
ע"פע"פ
לכך
הזכאי
פרטכל
וכן וכן
התכנית,
ע"יע"י
נפגע
עצמו
את
הרואה
אחר
תכנוני
בכל
בבניין או
של
פירסומה
ממועד
90
תוך
התנגדות
להגיש
רשאי
של
פירסומה
יוםיום
90
תוך
התנגדות
רשאי
לחוק,
ממועד 100
סעיף
ע"פ
לכך
הזכאי
להגישוכן כל
התכנית,
ע"י
למשרדי
בעיתונים,
הפרסומים
המאוחרת
ההודעה
למשרדי
בעיתונים,
הפרסומים
ביןבין
המאוחרת
ההודעה
של
פירסומה
ממועד
יום
תוך 90
התנגדות
להגיש
רשאי
עמקיזרעאל
מ.א.עמק
ובניה,מ.א.
לתכנוןובניה,
לתכנון
הועדההמקומית
הועדה
יזרעאל
המקומית
למשרדי
בעיתונים,
הפרסומים
המאוחרת בין
ההודעה
למשרדי
יומצא
ההתנגדות
העתק
.04-9486990
טלפון:
למשרדי
יומצא
ההתנגדות
העתק
.04-9486990
יזרעאל
עמק
מ.א.
ובניה,
לתכנון
טלפון :המקומית
הועדה
עלית,
נצרת
הפנים,
משרד
(כתובת:
המחוזית
הועדה
עלית,
נצרת
הפנים,
משרד
(כתובת:
המחוזית
הועדה
למשרדי
יומצא
ההתנגדות
העתק
.04-9486990
טלפון:
.)04-9300300
טלפון:
.)04-9300300
(כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון:המחוזית
הועדה
כן
אם
אלא
תדון
ולא
תתקבל
לא
לתכנית
התנגדות
).
04-9300300
טלפון:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
תצהיר
הנמקות
פרוט
בכתב
הוגשה
את
המאמת
ובלווי
הנמקות
פרוט
בכתב
הוגשה
אתכן
המאמתאם
תצהיראלא
תדון
ובלוויולא
תתקבל
לא
לתכנית
התנגדות
לתקנות
ובהתאם
מסתמכת
שעליהן
העובדות
לתקנות
ובהתאם
מסתמכת
שעליהןהיאהיא
העובדות
את
המאמת
תצהיר
ובלווי
הנמקות
פרוט
בכתב
הוגשה
בהתנגדויותלתכנית
בהתנגדויות
(סדרינוהל
שעליהן(סדרי
העובדותוהבניה
התכנון
לתכנית
נוהל
והבניה
התכנון
לתקנות
ובהתאם
מסתמכת
היא
בהתנגדויות.
1606
תשמ"ט -
עבודתו),
וסדרי
חוקר
סמכויות
תשמ"ט -
עבודתו),
וסדרי
חוקר
סמכויות
.1606לתכנית
נוהל
(סדרי
והבניה
התכנון
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1606 -
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מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
314-0310021
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  06לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1693 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .834-0830011
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 11919 2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :היוגב ,רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11496 :מחלקה 38 :עד 38 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקוי בנין בחלקה  38מושב היוגב.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  98א (א) 4
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
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 פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .04-9486990 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.)04-9300300 :
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 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
מק  /יז 00 / 13139 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1693 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר מק  2יז .00 2 13139 2
ה שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין דור ,רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,11046 :מחלקה 86 :עד 31 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים בין יעוד למגורים לבין יעוד ש.צ.פ.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  98א (א)1
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 8420828013ובילקוט פרסומים מספר  ,9668עמוד
 ,3100בתאריך .1620828013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,טלפון .04-9486990 :ובמשרדי הועדה
המחוזית  -מחוז צפון ,משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון ,04-9300300 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עידו דורי
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ובנייה יזרעאלים
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
 -904-0121043א.ת .צפוני :מאפית אורן משי
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1693 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .904-0113048
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
11210920324
)8(11210920324
88210920324
324020
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עיריית אשקלון
ישוב :אשקלון
שכונה :אזור תעשיה צפוני
רחובות :האופן ,העגלה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1819 :חלקה116 :
גוש 1819 :חלק מחלקות110,119 :
מגרש  6:מתכנית )8(11210920324
עיקרי הוראות התכנית:
מבנה על מגרש לתעשייה :שינוי קו בנין ,תוספת קומה,
שינוי בבינוי ,הגדלת אחוזי בניה בסטייה לא ניכרת .עפ"י
סעיפים 98א(.א)( )6()3()4בתיקון מס'  43לחוק התכנון
והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 89.18.8014ובילקוט פרסומים מספר  9601בתאריך
. 03.08.8013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ,רח' הגבורה  1מרכז נפתי אשקלון ,טלפון:
 . 00-9168860במשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח'
התקווה  4קריית הממשלה ב"ש ,טלפון)00-9893104 :

7149

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
תומר גלאם
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי קרית גת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
909-0396399
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 111לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1693-בדבר אישור תוכנית מפורטת
מספר  909-0896899קרית גת –צפון מתחמים 03-04
שינוי מספר  3המהווה שינוי לתוכניות הבאות :
3214020326
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית – גת
חלקות בשלמותן:
גוש 3000:ח"ח80,3,8:
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת תתי שטח המיועדים לבתים דו -משפחתיים
לשני תאי שטח נפרדים בשטח התוכנית 3214020326
עיקרי הוראות התוכנית:
קביעת הוראות בנייה :זכויות בניה ,קווי בניין ,מספר
קומות ,מס' יח"ד באזור מגורים א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1320128013ובילקוט הפרסומים מספר  9669ו' ב אדר
התשע"ה ,עמוד  ,3083בתאריך .8320828013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ו.מ .קרית גת רחוב הקוממיות ,61
טלפון 00-9014113:ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הועדה המחוזית ,כתובת :רח' התקוה  ,4ת"ד  ,90באר
שבע ,כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שולמית סוהלו
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה קרית גת

דאו נטורל בע"מ
(ח"פ )51-380015-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,42
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יבגני פיזגייר ,מפרק

א.פ.י .אגזוזים ורדיאטורים בע"מ
(ח"פ )51-105704-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אחד העם
 ,107פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביטל פליקס ,מפרק

ססגון מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-247836-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ארלוזורוב
 ,101חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים זאב סגל ,מפרק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
למרפ"ד מחשבת בצלאל ( )2001בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-314142-4

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' עמרי ,25
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אבן שפרוט
 ,3בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פלג'קט בע"מ
(ח"פ )51-395695-3

רפי שביט ,מפרק

משה מנחם לוין ,מפרק
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אודי תדלוק ממוחשב בע"מ

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
דמרי ,ממושב שדה משה  ,4טל'  ,08-6880262למפרק החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-303419-9
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.9.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' ביאליק
 ,18בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה אלקריאף ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2015
בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,מושב שדה משה  ,67לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חיים דמרי ,מפרק

א .ברכני שיווק מזון בע"מ

לאמור  -עיצוב רהיטים בע"מ

(ח"פ )51-336040-4

(ח"פ )51-468089-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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  ,3.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי לוי ,מרח' מוטה גור ,11
גבעת שמואל ,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.
אלי לוי ,מפרק

א .ברכני שיווק מזון בע"מ
(ח"פ )51-336040-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,9.00אצל עו"ד גיל לוי ,רח'
מצדה  ,9בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי לוי ,מפרק

חיים דמרי  -חברה להובלות חול ועפר בע"מ
(ח"פ )51-314233-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חיים פרץ ,מרח' ז'בוטינסקי  ,134רמת גן ,טל'  ,03-6126633פקס'
 ,03-6126644למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.8.2015
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים פרץ ,עו"ד ,מפרק

או'לה בורד אדיוטינמנט סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-396571-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד
הראלי ,מרח' הסיגלית  ,16תל מונד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.9.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גד הראלי ,מפרק

א.גשן אולטראסוניק בע"מ
(ח"פ )51-330692-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליהו באבאי ,מרח' נחמיה  ,10כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.9.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלי באבאי ,עו"ד ,מפרק

עברון פון בע"מ
(ח"פ )51-451255-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרת
עברון ,מרח' הנשיא יצחק בן צבי  ,186הרצליה ,טל' ,09-9500090
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2015
בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אפרת עברון ,מפרקת
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גורו דיזיין הדרכות ומולטימדיה בע"מ
(ח"פ )51-401177-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שחר מליון ,מרח' הרצל  ,18כפר סבא ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,5.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שחר מליון ,מפרק

בירקית ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-180008-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב
הולצמן ,מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
זאב הולצמן ,מפרק

ר.ג.ש לב הארץ בע"מ
(ח"פ )51-431718-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחום סלע ,מרח' סוקולוב  ,81רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.10.2015
אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחום סלע ,עו"ד ,מפרק

די ג'יי-אינב בע"מ
(ח"פ )51-337570-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליטל טיין ,מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,טל'  ,03-6326686למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.10.2015
בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרקת

י.ל.ע .הובלות בע"מ
(ח"פ )51-335721-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא
חלק ,מרח' רש"י  ,24/1עפולה ,טל'  ,050-2359605למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

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

ר.י.ג .אקולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-384628-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
גרשנמן ,מרח' חיים הזז  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.10.2015
בשעה  ,10.00אצל א.ש.ת .פרוייקטים בע"מ ,רח' דוד בן גוריון
 ,1מגדל בסר  ,2קומה  ,17בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יוסף גרשנמן ,מפרק

מ.ד .ייזום שיווק והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-112734-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סביר ,מרח' אחוזת בית  ,3תל אביב ,טל'  ,03-5173210למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמי סביר ,עו"ד ,מפרק

7153

בר-אשכר אחזקות בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
פומרוק ,מרח' גלצינשטיין  ,3תל אביב ,טל'  ,054-5666676למפרק
החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-314372-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
אלמלם ,מרח' הארז  ,7חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.10.2015
בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' ברקת  ,11פארק תעשייה
קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף אלמלם ,מפרק

גלוב  1בע"מ
(ח"פ )51-461154-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.6.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פלס ,מרח'
שידלובסקי  ,17אור עקיבא ,טל'  ,050-7206410למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.10.2015
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון פלס ,מפרק

פרדריקה באר  231בע"מ
(ח"פ )51-389544-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רפאל פומרוק ,מפרק

הובלות נור ע.מ )2001( .בע"מ
(ח"פ )51-315148-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחמוד
אגבאריה ,מרח' ראשי ,מועאויה  ,30017למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מחמוד אגבאריה ,עו"ד ,מפרק

סאריה  -חברת כוח אדם בע"מ
(ח"פ )51-446720-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עלי
סולימאן אבו סבית ,מרח' ראשי ,ת"ד  ,1591עארה  ,30026למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עלי סולימאן אבו סבית ,מפרק

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מתן בן–שאול ,עו"ד ,מפרק

ג .רענן השקעות ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-294336-6
(בפירוק מרצון)

א.ס סוהייב עבודות עפר ובניה בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
איל שנהב ,מרח' הנחושת  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6110760למפרק
החברה.

(ח"פ )51-470279-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עלי
סולימאן אבו סבית ,מרח' ראשי ,ת"ד  ,1591ערערה  ,30026למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עלי סולימאן אבו סבית ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי שנהב ושות' ,עורכי דין ונוטריון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר איל שנהב ,מפרק

ג .רענן אחזקרות ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-294338-2
(בפירוק מרצון)

יהודה רוה ושות' נאמנות קיי.יו.די בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
איל שנהב ,מרח' הנחושת  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6110760למפרק
החברה.

(ח"פ )51-451540-2
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן
בן–שאול ,רח' אוסישקין  ,26ירושלים ,טל'  ,02-5635232למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי שנהב ושות' ,עורכי דין ונוטריון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר איל שנהב ,מפרק

7155

ניצן ברזני ניהול ויזמות בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גדעון ברקסמאיר ,מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל'  ,04-8517557פקס'
 ,04-8529425למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-358271-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצן
ברזני ,מרח' הזית  ,253עדי  ,1794000טל'  ,054-4849912למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,5.11.2015
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניצן ברזני ,מפרק

ניקוי ישיר בע"מ
(ח"פ )51-327461-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד ליאור
פרי ,מרח' התעשיה  ,5רעננה ,טל'  ,09-8916080למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.11.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

 3אי.די.אס בע"מ
(ח"פ )51-407077-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גדעון ברקסמאיר ,עו"ד ,מפרק

ב.ש.ו אחזקה וניהול בע"מ
(ח"פ )51-270140-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
וידבסקי ,מרח' דוד אלעזר  ,41חולון ,טל'  ,054-4490180למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.11.2015
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעקב וידבסקי ,מפרק

סל  -טון בע"מ
(ח"פ )51-331950-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביעד סולימן ,מרח'
לוחמי הגטאות  ,18נהריה ,טל'  ,04-7708052פקס' ,04-770805
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.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

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

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

פאנצ'קוק קפה תאטרון בע"מ

אינפודרייב בע"מ

(ח"פ )51-258917-7

(ח"פ )51-400577-6

(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  ,30.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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  ,27.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן ,מרח' יגאל
אלון  ,65תל 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

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

אחים עופר (תעשיות אשקלון) בע"מ

ד.ר .דור המשך בע"מ

(ח"פ )51-177923-3

(ח"פ )51-429133-5

(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  ,10.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח לביא גיאת ,ממשרד
רואי חשבון זיו האפט (ׂ ,)BDOרח' דרך מנחם בגין  ,48תל אביב,
טל'  ,03-6386868למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב רוזנברג ,מרח' נחל
כיסופים  ,797מכבים רעות ,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.
לביא גיאת ,מפרק

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

פוגיס יזמות בע"מ

איי.זד.אס מערכות חשמל בע"מ

(ח"פ )51-414808-9

(ח"פ )51-466689-0

(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  ,12.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי אלון ,מרח' הנפח
 ,34ת"ד  ,83כרמיאל ,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  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

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  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה זעפרני ,מרח' אסתר
המלכה  ,28אילת ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בתיה זעפרני ,מפרקת

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

אנגל השקעות בבניה ובנדל"ן ( )94בע"מ

פישוטה בע"מ

(ח"פ )51-194748-3

(ח"פ )51-341509-1

(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  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סרי ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל 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  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פרידמן ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אנגל בניח  )1991( 2000בע"מ

ליאון עסקי מוניות בע"מ

(ח"פ )51-163553-4

(ח"פ )51-504615-9

(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  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סרי ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל 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  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאון כהן ,מרח' שד' הר
ציון  ,59תל 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.
ארז סרי ,עו"ד ,מפרק

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

אנגל ניהול וביצוע פרויקטים נדלניים ( )94בע"מ

רוזתם אחזקות ( )2001בע"מ

(ח"פ )51-194752-5

(ח"פ )51-308531-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סרי ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל 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  ,17.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,רו"ח ירון לבקוביץ,
ממשואות יצחק ,ד"נ שדה גת  ,79858למפרק 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ירון לבקוביץ ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

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

אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ

טופ סבן בע"מ

(ח"פ )51-223071-5

(ח"פ )51-405287-7

(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  ,17.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית כהן-ניסן ,מרח' דרך
החורש  ,4יהוד ,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  ,18.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת רינון ,מרח' אבן
גבירול  ,58תל 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  31ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

נווה פארמה (א.פ ).בע"מ

רנבר סוכנויות בע"מ

(ח"פ )51-346357-0

(ח"פ )51-246042-9

(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  ,17.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם גרוס ,רישיון מס'
 ,13184מרח' מזא"ה  ,22תל 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  ,20.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רו"ח אסנת אהרוני
שלחון ,מרח' מאירוביץ  ,55ראשון לציון ,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.
יורם גרוס ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסנת אהרוני שלחון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרקת

מקזקה בע"מ

פלאט קוסמוס בע"מ

(ח"פ )51-359472-1

(ח"פ )51-406691-9

(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  ,18.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת רינון ,מרח' אבן
גבירול  ,58תל 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  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר בן–יהודה ,אצל
שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  31ימים 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.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

7159

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עפר בן–יהודה ,עו"ד ,מפרק

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

נכסי פייבל פיינשטיין בפתח תקוה בע"מ

קל ש.ו שיווק והפצה בע"מ

(ח"פ )51-022589-9

(ח"פ )51-479627-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריה אלקס ,מרח' בלפור
 ,23פתח תקוה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר דב ורצברגר,
למפרק החברה.

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

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

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

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

אבישי אמיתי הנדסה וטכנולוגיה (מערכות
אוטומטיביות) בע"מ

גרניר ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-400194-0

(ח"פ )51-336578-3

(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  ,22.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי פפיר ,מקיבוץ ניר
אליהו ,כוכב יאיר ,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  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור שחטר ,מרח'
החשמונאים  ,103תל 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 ,לכתובת ב"כ המפרק משרד עו"ד סימון עישר פורת,
רח' מנחם בגין  ,65ת"ד  ,51164תל אביב .6713818

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

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

סמארט צ'ויס שיווק והפצה בע"מ

אי.סי.יו טכנולוגיה שיווקית בע"מ

(ח"פ )51-479600-2

(ח"פ )51-368408-4

(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  ,22.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר דב ורצברגר,
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  ,23.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו ענת ,מרח' ההגנה ,32
נס 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זיו ענת ,מפרק

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

אמנון שרותי תקשורת בע"מ

אנטיסקיד בע"מ

(ח"פ )51-093966-3

(ח"פ )51-397206-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון דרור ,מרח' נצח ,23
רמת השרון ,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  ,24.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי גרינבאום ,מרח'
חרוץ  ,6תל 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  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

אמ.ג'י נגבה בע"מ

פוקוס פסיכומטרי בע"מ

(ח"פ )51-331952-5

(ח"פ )51-468069-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אלפי ,רח' הנחל
 ,1/68יבנה ,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  ,25.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב ברק ,מרח' בלוך
 ,2תל 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.
מאיר אלפי ,מפרק

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

רודיו גרופ בע"מ

ארקא קולמן  2000בע"מ

(ח"פ )51-457434-2

(ח"פ )51-296576-5

(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  ,24.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי שחף ,מרח' הגיא ,131
הר אדר  ,9083600למפרק 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  ,28.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כרמל ,מרח' כפר
סבא  ,17תל אביב  ,65147למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי כרמל ,עו"ד ,מפרק

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

מילניום גלובל טוריזם בע"מ

תנדו הנדסה מדויקת בע"מ

(ח"פ )51-487066-6

(ח"פ )51-484276-4

(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  ,28.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כרמל ,מרח' כפר
סבא  ,17תל אביב  ,65147למפרק 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  ,4.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן יחזקאלי ,מרח'
הלל  ,18ת"ד  ,2413ירושלים  ,910231למפרק 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  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

מיץ פז בע"מ
(ח"פ )51-015402-4

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

זף סייד בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-479238-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה גלרמן ,ממשרד
שבלת ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב
 ,6423806למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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.
נועה גלרמן ,עו"ד ,מפרקת

גריבולי אן.אס.אל 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  ,20.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה וייס-
טמיר ,מרח' העצמאות  ,57ת"ד  ,33347חיפה ,טל' ,04-8584840
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.
מאיה וייס-טמיר ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-508113-1
(בפירוק מרצון)

שצד בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )51-010281-7

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  ,1.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקי לאון ,דרכון צרפתי
מס'  ,13AA55557אצל עו"ד גל דהן ,רח' הארבעה  ,12תל אביב,
למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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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  ,7.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גרידינגר ,מרח'
התשבי  ,98חיפה ,למפרק החברה.
ישראל גרידינגר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

תאטראות חיפה בע"מ
(ח"פ )51-001962-3
(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  ,7.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גרידינגר ,מרח'
התשבי  ,98חיפה ,למפרק החברה.
ישראל גרידינגר ,מפרק

תאטראות מחניים בע"מ
(ח"פ )51-010232-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גרידינגר ,מרח'
התשבי  ,98חיפה ,למפרק החברה.
ישראל גרידינגר ,מפרק

גרגו את דבח בע"מ
(ח"פ )51-157270-3
(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  ,18.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום ,מרח' יגאל אלון
 ,55תל אביב ,למפרק החברה.
דוד נחום ,מפרק

נאנו  -סטלייטס בע"מ
(ח"פ )51-395891-8
(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  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז יצחקי טמיר ,מרח' עין
המפרץ  ,7ראשון לציון ,למפרק החברה.
רז טמיר ,מפרק

קאלימבה בע"מ

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.6.2015התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את סנדרה גרסמן ,אצל עו"ד חגי פישר,
רח' החשמונאים  ,90ת"ד  ,51921תל אביב  ,67133למפרקת החברה.
סנדרה גרסמן ,מפרקת

ג'חנון קול סנטר ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-281582-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.6.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם לוי ,מרח' רפאל איתן  ,2/23פתח תקוה ,למפרק החברה.
אברהם לוי ,מפרק

אס.אם.וי .פינאנס בע"מ
(ח"פ )51-232609-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר ז'אן פרנסואה
פיקטט ,דרכון שוויצרי  ,F3262597אצל עו"ד עודד נתן ,ממשרד
עורכי דין איתן לירז ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול,
קומה  ,17תל אביב  ,6713701למפרק 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.
אלכסנדר ז'אן פרנסואה פיקטט ,מפרק

סטפ פלאס בע"מ
(ח"פ )51-494700-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל קרא ,מרח' מרום ,12
מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-250623-9
(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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

שמואל קרא ,מפרק
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אולסטור ישראל בע"מ

לשניאק טל אדריכלים ומעצבים בע"מ

(ח"פ )51-468483-6

(ח"פ )51-286910-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן זהר ,מרח' בילינסון
 ,12/12נתניה ,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  ,25.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה לשניאק ,מרח' קויפמן
 ,19חיפה ,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.

ערן זהר ,מפרק

אריה לשניאק ,מפרק

י.ש.תאג נכסים ונדל"ן ( )1986בע"מ
(ח"פ )51-110082-8

מיטב דש הסדרים פנסיונים סוכנות לביטוח
פנסיוני ( )2014בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-505956-6

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  ,28.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איתן מונד ,מרח' יד
חרוצים  ,12תל אביב  ,67778למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

בית חן  49בע"מ
(ח"פ )51-006006-4

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מיכל חכמון ,מרח'
ששת הימים  ,30בני ברק ,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.
מיכל חכמון ,רו"ח ,מפרקת

מדיאטק טלקוד בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-320440-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה זיו–לי ,אצל עו"ד
פוריה גפן ,רח' ביאליק  ,11קרית אונו  ,5520311טל' ,03-5340753
למפרקת 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  ,18.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון הבר ,מרח' שבט
מנשה  ,19הרצליה ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  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.

ליאורה זיו–לי ,מפרקת

בן ציון הבר ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,

קופל ,לביא ,שטנגר נכסים בע"מ

פרי ליין מודרן טכנולוג'יס בע"מ

(ח"פ )51-424067-0

(ח"פ )51-320753-0

(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  ,22.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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  ,28.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–לדין  ,22ירושלים ,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.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מוחמד יונס ,עו"ד ,מפרק

אלי דוסט  -שיווק סיגריות בע"מ

הולידאיקה בע"מ

(ח"פ )51-263791-9

(ח"פ )51-424981-2

(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  ,25.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד כהן ,מרח' הכפיר
 ,44ירושלים ,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  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כביר ,מרח' מאיר יערי
 ,26תל 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.

גלעד כהן ,עו"ד ,מפרק

יעקב כביר ,מפרק

י.כ .עתיד גלבוע בע"מ

אל אנד אם דיימונדס קורפ בע"מ

(ח"פ )51-492167-5

(ח"פ )51-394855-4

(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  ,25.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאור גדי ,מרח'
ארלוזורוב  ,25עפולה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז מולדבסקי ,מרח'
השקמה  ,45סביון ,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.

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.

מאור גדי ,עו"ד ,מפרק

בועז מולדבסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,
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מ .דימור שירותים בע"מ
(ח"פ )51-352111-2
(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  ,29.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ ,מרח'
מנחם בגין  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456למפרק 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.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

גילתם מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-223827-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
ויניצקי ,למפרק החברה.
גיל ויניצקי ,מפרק

א.ש .קלאוד  9וולנס בע"מ
(ח"פ )51-479960-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.8.2015בשעה  ,13.00אצל המפרק ,במשרד
עורכי דין ונוטריונים המבורגר עברון ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שי פינס ,עו"ד ,מפרק

י.א.א פרימייר הודו ,יבוא יצוא וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-452479-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
הרברט סמואל  ,36חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרת גולוד-קומפרברג ,עו"ד ,מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות ארבע בע"מ
(ח"פ )51-442586-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.8.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
שבולת ושות' ,רח' ברקוביץ' ( 4מגדל המוזאון) ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות ארבעים וארבע בע"מ
(ח"פ )51-470095-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.8.2015בשעה  ,10.30במשרד עורכי דין
שבולת ושות' ,רח' ברקוביץ' ( 4מגדל המוזאון) ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

אראונדיש בע"מ
(ח"פ )51-503505-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.8.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' באר
גנים  ,42אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מתוקי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7072כ"א בתמוז התשע"ה8.7.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

