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הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי לפי סעיף (22א) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2נפסקה כהונתו של זאב בנימין בגין כשר 3בממשלה
ביום י"ד בסיוון התשע"ה ( 1ביוני .)2015
בהתאם להוראות סעיף  9לחוק ,הודעה על הפסקת הכהונה
הועברה לכנסת.
כ"ב בסיוון התשע"ה ( 9ביוני )2015
(חמ -3-3281ה)6
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשע"ד ,עמ' .348
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .6344

( )1איוש משרת מנהל השירות המטאורולוגי במשרד
התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן  -משרד התחבורה),
יהיה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-ויתקיים בהתאם
לעקרונות שנקבעו בסעיף  4להחלטת הממשלה מס' 345
מיום  14בספטמבר ;1999
( )2הליך המינוי למשרה זו יהיה באמצעות ועדה לאיתור
מועמדים בהתאם לנוהל שנקבע בהחלטת ממשלה מס'
 ,2451מיום ט"ז בשבט התשס"ב ( 29בינואר  ,)2002ולהלן
פירוט הרכב ועדת האיתור:
(א) המנהל הכללי במשרד התחבורה או נציגו  -יושב ראש;
(ב) נציב שירות המדינה או נציגו;
(ג) נציג אקדמיה בכיר בעל ידע ומומחיות בתחום
המדעים שימונה על ידי נציב שירות המדינה
בהסכמת המנהל הכללי במשרד התחבורה;

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר גלעד ארדן ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
עד יום כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי .)2015
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
י"ח בתמוז התשע"ה ( 5ביולי )2015
(חמ -3-3281ה)3
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשע"ד ,עמ' .348
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הבינוי
שהוקנו לו בחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך.31960-
הכנסת אישרה את העברת הסמכויות ביום ז' בסיוון
התשע"ה ( 25במאי .)2015
י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי )2015
(חמ -3-3281ה)11
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשע"ד ,עמ' .348
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התש"ך ,עמ' .57

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 כדלקמן:
1

(ד) נציג ציבור בעל מומחיות וניסיון בתחום המדעים
אשר ימונה על ידי המנהל הכללי במשרד התחבורה,
בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
(ה) נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום הניהול אשר
ימונה על ידי נציב שירות המדינה בהתייעצות עם
המנהל הכללי במשרד התחבורה.
כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי )2015
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר עדכון רשימת 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 ביום כ"ט
בשבט התשע"א ( 3בפברואר  )2011את המשרות שלהלן לרשימת
המשרות שבתוספת לחוק האמור ,2ולפיכך:
( )1תחת הכותרת "המשרד לביטחון הפנים" ,אחרי הפרט "14א.
נציב ומפקח כבאות והצלה" שבתוספת האמורה יבוא:
"14ב .מנהל מינהלת השיטור העירוני";
( )2תחת הכותרת "משרד הפנים" ,אחרי הפרט "42א .ראש
הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד הפנים"
שבתוספת האמורה יבוא:
"42ב .ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
במשרד הפנים".
כ"א בתמוז התשע"ה ( 8ביולי )2015
(חמ -3-1173ה)2
1
2

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ' ,2402
עמ'  ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב,
עמ'  1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ'  ;750התשע"ד ,עמ' 5784
ועמ'  ;6698התשע"ה ,עמ'  ,2עמ'  ,3042עמ'  ,5988עמ' ,6456
עמ'  6484ועמ' .7136

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
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ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים להגנת
הצומח ולביקורת
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ,אני מטיל על משה וייס,
סגן מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,למלא את
תפקיד מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,מיום י"ג
בתמוז התשע"ה ( 30ביוני  ,)2015לשלושה חודשים או עד
למינוי של קבע ,לפי המוקדם.
י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני )2015
(חמ -3-1173ה)1
1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את איהאב
אליאס ואת אהוד פטרסקו (אאוג'ן) ,עובדי משרד הכלכלה,
להפעיל את הסמכויות המפורטות בסעיפים האמורים ,לשם
ביצוע הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת
מעליות ומתן שירות למעליות) ,התשמ"ד.21984-
תוקף ההסמכה כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ )3-593
1
2

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ' .84
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .862

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
אני ממנה את חשב משרד הכלכלה לממונה על הגבייה ,לצורך
גביית עיצומים כספיים שהוטלו במסגרת החוק להגנת הספרות
והסופרים בישראל (הוראת שעה) ,התשע"ג.22013-
1

ה' בתמוז התשע"ה ( 22ביוני )2015
(חמ -3-18ה)1
1
2

משה כחלון
שר האוצר
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
ס"ח התשע"ג ,עמ' .208

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית לקיה (להלן -
המועצה) ,זיאד אבו גנים ,לתפקיד ממונה על הגבייה לצורך גביית
1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי
חובה המגיעים למועצה על פי כל דין.
ו' בתמוז התשע"ה ( 23ביוני )2015
(חמ -3-18ה)1
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית של
משרד הפנים
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית חריש
(להלן  -המועצה) ,גיל סער ,לתפקיד ממונה על הגבייה לצורך
גבייעת ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג,31992-
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל 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.
ו' בתמוז התשע"ה ( 23ביוני )2015
(חמ -3-18ה)1
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית של
משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 6ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזברית המועצה האזורית מגידו (להלן
 המועצה) ,מיכל כהן ,לתפקיד ממונה על הגבייה לצורך גבייתארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי
חובה המגיעים למועצה על פי כל דין.
ו' בתמוז התשע"ה ( 23ביוני )2015
(חמ -3-18ה)1
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית של
משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
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אישור מסמך אחר במקום רשימון יבוא

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  38לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,11975-אני מאשר כמסמך אחר ,לעניין אותו סעיף,
שובר לקופה החתום בחותמת בית המכס או שובר לקופה המופק
באמצעות מסוף הקשור למערכת המחשוב של המכס (טופס
מ.ב ,)184 .הכולל מספר הוראת תשלום ,שעל פיו שילם העוסק
חסר במסים עקיפים ,ובכלל זה מס ערך מוסף ,על טובין שיובאו
לצורך עסקיו ,או לשימוש בעסקו ,ובלבד שצוין על המסמך מספר
רשימון היבוא שבו נרשמו אותם טובין או "מספר תיק תפ"ג" או
"מספר תיק מוביל" ,לפי העניין והחסר שולם בפועל.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת בעלי חיים [נוסח
חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
לאזורים נגועים ,הואיל ומצויה בכפר שמאי מחלת הניוקסל:

אישור מסמך אחר במקום רשימון יבוא - 2בטל.
ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-537

1

2

משה אשר
מנהל רשות המסים
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשל"ט ,עמ'  ;52התשמ"ו ,עמ' ;264
התשס"ז ,עמ' .52
י"פ התש"ם ,עמ' .1412

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

שם המחצבה

נקודות ציון
התוחמות את
השטח הטעון שיקום

מחצבת יד נתן

618210/172348

בעלות

1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"ו ,עמ' .81

הודעה על הסמכת פקח בעיריית יהוד-מונוסון
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח( 12008-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשר כדין ,אני
מסמיכה את עובד עיריית יהוד-מונוסון ,אלי אמיר ,לפקח לעניין
חיקוקי סביבה ,כהגדרתם בחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
יחדל העובד האמור לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם.
כ"ד בטבת התשע"ה ( 15בינואר )2015
(חמ )3-4029
יעלה מקליס
ראש עיריית יהוד-מונוסון
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

618395/172385

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

618780/172335

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

618835/172410
618660/172565
618210/172635
י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני )2015
(חמ )3-567
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשס"ג ,עמ' .192
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כ"ד באב התשע"ה ( 9באוגוסט )2015
(חמ )3-126

רמ"י

618315/172348

1

כפר שמאי ,שפר ,אמירים ,כרם בן זמרה ,סאסא ,צבעון ,גוש
חלב ,ספסופה ,דלתון ,מירון ,צפת ,חצור הגלילית ,ראש פינה,
ביריה ,בית ג'ן ,ראמה ,מורן ,עין אל–אסד ,פרוד ,עין כמונים ,כפר
חנניה ,חזון ,מרר ,כלנית ,קדרים ,חוקוק ,כחל ,עמיעד ,אליפלט,
עמוקה בר–יוחאי ,טפחות ,כדיתא ,שזור ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10קילומטרים מכפר שמאי.

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12528
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10809חיפה) ,נפת חיפה ,הוצג
היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה ,קריית הממשלה ,רח' פלי"ם 15א ,קומה ,14
חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה ,קריית
הממשלה ,חיפה.
י"ג באב התשע"ה ( 29ביולי )2015
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0460320
שם התכנית :שינוי קווי בנין לשם הקמת מרכז יום
לקשיש ,רח' דהומיי ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0460320
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
מתאר34/
ביטול
4631
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קריית מנחם ,רחוב :דהומיי 13
קואורדינטת 411112 :X
קואורדינטת 340261 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 60261 :מוסדר) ,מס' חלקות בשלמותן3 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין לשם הקמת מרכז יום לקשיש ,רח' דהומיי,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד שטח ,משטח למקומות מיוחדים (מוסד),
לשטח למוסדות ומבני ציבור.
ב .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים ,להקמת
"בנין מוצע בעתיד" כמוגדר בתכנית .4631
ג .קביעת בנוי להקמת מרכז יום לקשיש ,בתחום קוי
הבניין החדשים כאמור ,בהתאם לנספח בנוי.
ד .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ה .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
ו .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  ,1042עמוד  ,2310בתאריך .43.2.11
ז.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .04-3401130/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,01010טלפון .04-3400436 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0138613
שם התכנית :תוספת קומה ,מרפסות ויחידות דיור,
ברח' תכלת מרדכי  ,12רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0133113
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
14113
שינוי
34
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רוממה ,רחוב :תכלת מרדכי 12
קואורדינטת 410111 :X
קואורדינטת 366241 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 60011 :מוסדר) ,מס' חלקות בשלמותן111 ,113 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה ,מרפסות ויחידות דיור לבנייני מגורים
ברחוב תכלת מרדכי  ,12רוממה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממגורים ג  4למגורים ג.
ב .התרת שינויים בבינוי המאושר ,עפ"י תכנית מספר
 14113והיתר בנייה מס'  32/411.3כמפורט להלן:
 .1קביעת בינוי לתוספת קומה בבניין  ,Aלשם
תוספת שתי יח"ד חדשות בהתאם לנספח הבינוי.
 .4תוספת יחידת דיור חדשה במפלס  +3.10בבניין
 ,Aע"י שינוי בחלוקה הפנימית של מפלס זה,
בהתאם למפורט בנספח הבינוי.
 .6תוספת יחידת דיור חדשה במפלס + 13.60
בבניין  ,Aע"י שינוי בחלוקה הפנימית של מפלס
זה ,בהתאם למפורט בנספח בינוי.
 .2התרת תוספת מרפסות והרחבת יחידות דיור
מאושרות בבניינים  Aו – ,Bבהתאם למפורט
בנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ג .הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי בתא שטח  A1מ-
 26יח"ד ל 21 -יח"ד.
ד .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים מרביים.
ה .הגדלת מס' הקומות המרבי לבניין  Aמ 1 -קומות
מעל למפלס הכניסה הקובעת ל 3 -קומות מעל
מפלס הכניסה הקובעת.
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
ז.

7943

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  ,3034עמוד  ,6610בתאריך .6.4.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .04-3401130/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,01010טלפון .04-3400436 :כל
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
מרחב תכנון מקומי בית שמש
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי
לתכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה –  1031כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית המהווה שינוי
לתכנית מפורטת הנקראת תכנית מס' 104-0120333
המהווה שינוי לתכניות מספר מי/במ.361/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :בית שמש ,שכ' א' רמת בית שמש ,נחל דולב
 .40-43גוש  62416חלקה  63השטח בין קואורדינטות
רוחב  100300וקואורדינטות אורך .342340
עיקרי הוראות התכנית
תוספת בנייה להרחבת  23יח"ד קיימת בחמישה מבנים.
 .1שינוי במערך ייעודי קרקע מאזור מגורים ג' (ייעוד
שאינו לפי מבא"ת) לאזור מגורים ב'.
 .4קביעת הבנייה בשטח:
א .קביעת קווי בנין חדשים.
ב .הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל 3611 -מ"ר
שטח עיקרי ו 4113 -מ"ר שטח שרות.
ג .קביעת שלבי ביצוע.
ד .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
ה .הריסת מבנים עפ"י סימון בתשריט.
ו.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
המתנגדים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ,נחל
שורק  ,3רמת בית שמש טלפון ,04-0000113 :העתק
להתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים רח' שלומציון המלכה  1ירושלים
טלפון . 04-3400444 :
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ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המתאמת
את כל העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט.1030-
משה מונטג
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה בית שמש
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אור-יהודה – אזור
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר
554-0403068
שם התכנית :מאא/מק - 1110/הרחבת חניה ברחוב
אריאל שרון
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה – אזור ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר .114-0403063
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
מאא 100 /
שינוי
כפיפות תמ"א 2 / 4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עיריית אור יהודה
ישוב :אור יהודה ,רחוב :אריאל שרון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3236 :חלקות בחלקן,106 ,101 ,00 ,01 ,30 :
, 141 ,142 ,101
מטרת התכנית:
הרחבת חניה ציבורית ברחוב אריאל שרון.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לחניה ציבורית ולשטח
ציבורי פתוח.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין 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  30יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד' אליהו סעדון ,144
בניין העירייה הישן ,אור יהודה טלפון.06-1633103 :
והעתק למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ת"א (כתובת :דרך בגין  ,141בניין קריית הממשלה תל
אביב  -יפו ,טלפון.)06-1364133 :

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית,
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030 -
עופר בוזי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה  -אזור
מרחב תכנון מקומי בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :מתחם דובק בני ברק
תכנית מס' 501-0450506
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  1031כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר101-0410101 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/101/א ,בב/101/ב ,תמ"א  ,63בב133/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 1004מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :אחיעזר  1,6בן פתחיה  3,3רבי עקיבא 20
גוש ,3144 :חלקה/ות63,61,24,26,101 :
מטרות התכנית:
שינוי ותוספות במתחם עפ"י סעיף 34א(א):
 . 1איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק מתחום התכנית עפ"י
ס"ק (.)1
 .4תוספות מכוח תמ"א .63
 . 6ניוד שטחים בין תאי השטח עפ"י סעיף (.)3
 . 2ניוד שטחים ממגורים למסחר עפ"י סעיף (.)11
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמה בתחום המסומן בתשריט
לצורך שינוי מיקום השפ"פ לעומת התכנית התקפה.
 .4תוספת זכויות מכוח תמ"א ( 63קומה אחת) :תוספת
 4130מ"ר שטח כולל ,מתוכם  1060מ"ר שטח
עיקרי ו 310 -מ"ר שטחי שירות.
 .6תוספת  60יח"ד מכוח תמ"א ( 63קומה אחת).
 .2ניוד של  1100מ"ר ( )10.1%שטחים עיקריים
ממגורים למסחר בתא שטח .)A+B( 1004
 .1ניוד  1100מ"ר שטחים עיקריים ו 600-מ"ר שטחי
שירות מתא שטח  1001לתא שטח )A+B( 1004
ללא שינוי בסה"כ השטח המותר (למעט תוספות
עפ"י תמ"א .)63
 . 3כל ההוראות של התכניות התקפות יישארו בתוקף,
למעט השינויים שעפ"י תכנית זו.
 . 1הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
 .3המבנים המסומנים להריסה ייהרסו בתיאום עם
היחידה לאיכ"ס לרבות לגבי פינוי פסולת בניין
ובדיקת קרקעות מזוהמות עקב שימושי התעשייה.
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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  30ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל' .06 -1113110
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,141תל 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 ,1030-וכן
יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק6640/
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' יצחק שדה – 5
501-0462454
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  1031בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק6640/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/101/ב ,בב/מק ,6010/בב13/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 330מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :יצחק שדה 1
גוש ,3133 :חלקה/ות612 :
מטרות התכנית:
שינוי קו בניין עפ"י סעיף 34א(א)(.)2
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין לכיוון מערב (שצ"פ)  1.1מ' במקום 1.0
מ' ( 6.1מ' קו בליטה).
 . 4הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
 . 6לא תותר כל בליטה לרבות סוכות ומרפסות שמש
מעבר לקו הבניין הנ"ל וזו תהיה סטייה ניכרת.
 .2המבנה הקיים ייהרס כתנאי להיתר בנייה בתאום עם
איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
 .1הבינוי יהיה בהתאם להוראות תכנית בב/מק6010/
ובתאום עם מה"ע לרבות לעניין הנסיגות.
 . 3לא יותרו הקלות מעבר להקלות המאושרות טרם
הפקדת תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13.6.4011ובילקוט הפרסומים מספר  ,3004עמוד
 ,6302בתאריך .10.4.4011
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התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,06-1113231ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,141תל 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 רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
רג503-0414614/
רג/מק/1060/ב' – "שקמה על הפארק"
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031 -בדבר אישור תכנית מפורטת
ספר רג.103-0414114/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רג / 1010/א /מח
שינוי
רג116/
שינוי
כפיפות רג/מק  / 620 /ג 1 / 13 /
כפיפות רג/מק  / 620 /ג 13 /
כפיפות רג/מק  / 620 /ג 11 /
כפיפות תמא 4 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' אחד העם
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3111 :מחלקה 34 :עד 32 :שלם
גבולות התכנית:
רחוב אחד העם מצפון מערב ,בדרום מזרח  -הפארק
הלאומי בצפון מזרח  -שטח לבניין ציבורי המשמש כיום
לחנייה ציבורית לבאי הפארק ,ובדרום מערב  -חלקה
למגורים מספר  31בגוש .3111
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש  -ללא הסכמת הבעלים בכל תחום
התכנית והגדלת מספר יחידות הדיור ללא הגדלת שטח
הבנייה.
עיקרי הוראות התוכנית:
 . 1קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
בכל תחום התכנית.
 .4תוספת  2יחידות דיור ללא הגדלת שטחי הבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 41/11/4012ובילקוט פרסומים מספר  ,3036עמוד
 ,4331בתאריך .16/01/4011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמת גן ,רח' המעגל  ,43ר"ג ,טלפון:
 .063116602ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל
אביב .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

7 946

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
אביבית מאור נמרודי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  30א' לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה חיפה ,מופקדת תכנית מתאר מקומית תכנית
מספר " 602-0430306חפ/מק/4031/ה שינוי חלק
מתואי חיבור שכונת כבביר לרחוב מגורשי ספרד"
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ /1042 /א  ,חפ /1042 /ד ,חפ ,440 /חפ.4031 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חיפה.
מקום התכנית:
דרך מקשרת בין שכונת כבביר לרחוב מגורשי ספרד.
גוש  10163חלקי חלקות 1
גוש  10113חלקי חלקות 14-13 ,1
גוש  10111חלקי חלקות 13-13 ,1-4
תאי שטח  103 ,114 ,161 ,162על פי תכנית חפ4031/
מטרת התכנית:
שינוי חלק מתוואי הדרך המאושרת המחבר בין שכונת
כבביר לרחוב מגורשי ספרד תוך הרחקת תוואי הדרך
משטח שהינו עתיקות.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1שינוי תוואי הדרך המאושרת המחבר בין שכונת
כבביר לרחוב מגורשי ספרד תוך ביטול דרך על פי
סעיף  34א (א) ()4
 .4שינוי יעוד מדרך ושצ"פ לבית עלמין
 .6שינוי יעוד מבית עלמין לדרך מוצעת
 .2שינוי יעוד מבית עלמין לשצ"פ
 . 1הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצרכי ציבור גם אם
יש בכך כדי להקטין שטחים אחרים לצרכי ציבור
בהתאם לסעיף  34א (א) ( )6וסעיף  34א (א)1( )1
כל מעוניין 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 חודשיים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון
עיר ,ברח' ביאליק  6חיפה .המען למשלוח התנגדויות
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בדואר :הועדה המקומית ת"ד  ,2311רח' חסן שוקרי
 ,12חיפה  .61021המתנגד ימציא עותק התנגדותו
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה,רח'
פלי"ם  11חיפה  61023טל .02 -3366223 :התנגדות
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה– ,1031כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז חיפה ,תכנית מפורטת מס':
.616-0412042
שם התכנית המפורטת:
שינוי קו בנין בחלקה  ,3גוש  ,10123גבעת עדה
מוסד התכנון המוסמך לאשר התכנית – ועדה מקומית ,לפי
סעיף  34א (א)
כתובות שבהן חלה התכנית:
רחוב :מס' בית10 :
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש ,10123 :מחלקה 3 :עד,3 :
חלקי/שלם :שלם
שטח התכנית בדונם10.030 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס :כפיפות ,מס' תכנית :מק  /ש 136 /
סוג יחס :כפיפות ,מס' תכנית  :מק  /ש  / 030 /ב
סוג יחס :כפיפות ,מס' תכנית  :מק  /ש 031 /
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית  :ש 636 /
סוג יחס :שינוי ,מס' תכנית  :ש 01 /
סוג יחס :כפיפות ,מס' תכנית  :ש  /מק  / 010 /א
מטרת התכנית
שינוי קו בנין אחורי מ 3-מ' ל 0-מ'.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין אחורי מ 3-מ' ל 0-מ' לפי סעיף 34א(א)
ס.ק.)2( .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 41/04/4011ובילקוט פרסומים מספר  ,1000בתאריך:
42/06/4011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה – "השומרון" ,המייסדים  ,14זכרון יעקב,
טלפון 02-3601144 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
חיפה ,כתובת :שד' הפלי"ם /11ב חיפה .טלפון:
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 .02-3313414כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון
הודעה בדבר תיקון טעות סופר
נמסרת הודעה בדבר תיקון טעות סופר בהודעה על
הפקדת תכנית מס'  .616-0600414בהודעת הפרסום
נרשמה המילה "מאושרת" במקום "מופקדת" .אין
בהודעה זו בכדי לשנות את המועדים להגשת
התנגדויות וכי המועד הקבוע הינו  30ימים מיום פרסום
המודעה המקורית.
ארנון גלעדי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
240-0436014
תכנית מד/מק 443/166/רחוב ערבי נחל ,16
רעות מודיעין
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1031-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'  ,240-0436014שינוי לתכנית מתאר מקומית מס'
מר/מק ,12 /111/מר/מק ,12 /111/גז/מד/במ.2 /111/
מיקום התכנית:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :רעות ,רחוב ערבי נחל 11
קואורדינאטות:
ציר 401300 :X
ציר 322211 :Y
גוש וחלקה:
גושים 1402 :חלקי חלקות133 :
מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי הוראות בינוי ביח"ד צמודת
קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת של  10מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע
והמרתף;
ב .תוספת שטחי שירות תת-קרקעי –  3מ"ר;
ג .ניוד שטחי שירות ממעל ל 0.00-אל מתחת ל0.00-
בשטח של  3.1מ"ר;
ד .שינוי הוראות בינוי.
הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01.02.4011ובילקוט פרסומים מס'  1041מיום
.41.02.4011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל:
ה.
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 ,03-0143013וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל  ,01רמלה ,טל'
 , 03-0133222וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל( .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות 3:60-
 14:00וביום ב'  16:60-11:00או בהתאם למפורסם
באתר העירייה).
חיים ביבס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר דחיית מועד כניסתה של תכנית לתוקף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1031-בדבר דחיית מועד כניסתה
של תכנית נת/מק 21/123/לתוקף .התכנית פורסמה
למתן תוקף בילקוט הפרסומים  1061ביום כ"ג באייר
התשע"ה ( .)14.1.4011ביום כ"א באב התשע"ה
( )03.03.4011נתן בית המשפט לעניינים מנהליים
במחוז המרכז צו ביניים לפיו ,כניסת תוקפה של
התוכנית ימשיך להיות מותלה עד ליום  41.03.11או עד
למתן פסק דין בעת"מ  62214-10-12גלנט נ' ועדת
הערר המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,לפי המוקדם
ביניהם.
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
כתובת:
רחוב :גד מכנס  66שכונה :מרכז העיר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3434 :חלקות במלואן14 - 11 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי חלוקת שטחי בנייה
ב .קביעת קווי בניין
ג .שינוי לבינוי ע"י תוספת קומות ממרתף  1+ו 1-קומות
ע"ע +יציאה לגג ל-מרתף  11+קומות מעל ק.
כניסה גבוהה +קומת גג +קומה טכנית
ד .תוספת שטח עיקרי
ה .הגדלת תכסית משטח החלקה
ו .הבלטת מרפסות מעבר לקווי בנייה קדמיים עד  4מ'
ז .קביעת מיקום המבנים
ח .קביעת מבנים להריסה.
ט .קביעת הוראות בנייה.
י .קביעת מס' יח"ד
ש .שר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה נתניה
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מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
218-0100135
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1031-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר  - 213-0100131אבנר מג'הז רנ/מק- 112/
בנייה על הגג רחוב העצמאות (נצר זהב).
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רנ10/
שינוי
רנ/מק/10/א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראש העין
ראש העין הותיקה העצמאות  ,43ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2411 :מחלקה 120 :עד 120 :חלקי
מטרות התכנית:
הרחבת שטחה של יחידת דיור לפי סעיף 34א(א)
ס"ק ( )14לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת זכויות בנייה לבניין ב' שבחלקה  ,120קומה ט,בדירה  24בהיקף של  24מ"ר.
 קביעת הוראות בנייה לביצוע תוספת הבנייה.כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין 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  30יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ראש העין ,שילה ,41
ראש העין טלפון ,06-0001430 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,01
קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון.)03-0410110 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030 -
שלום בן-משה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק216 -0415102 40/6/4/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מק216-0411102 40/6/4/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ/1/1/יג
כפיפות
רצ2/6/4/1/
רצ/מק4/33/1/
תמא/62/ב2/
תמא4/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
שכונה :רמת אליהו ,רחוב :מבצע משה ,מס' בית64 :
רחוב משני :מבצע ברוש
חלקה בשלמות:
גוש ,1121 :חלקה106 :
מגרשים לתכנית:
מגרש ,133 :מתוכנית :רצ/מק2/6/4/1/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות.
 .4שינוי קוי בנין.
 .6מלבד הוראות  1ו  4לעיל ,כל יתר ההוראות
מתכניות תקפות רצ 2/6/4/1 /ורצ 1/1/על תיקוניהן
ממשיכות לחול.
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  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון ,06-0121111 :פקס:
 ,06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
.2

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק216-0441306 - 3/50/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מק216-0441301 – 3/10/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/מק6/10/1/
כפיפות לתוכנית
רצ1/10/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
שד' היובל ,נחלת יהודה ,ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,6340 :ח"ח.10-40,11 :
עיקרי הוראות התכנית:
בניית מבנה מגורים 102 ,יח"ד ,ב 13-קומות מעל קומת
קרקע.
 הגדלת מס' יח"ד ,מ 32-ל 102יח"ד עפ"י סעיף
 34א(א)( )3לוק התכנון והבנייה.
 תוספת  100מ"ר שטחי בנייה עפ"י סעיף
 34א(א)( )1לחוק 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  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  ,40ראשל"צ ,טלפון ,06-0121111 :פקס:
 ,06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-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 /מק216-0466405 – 84/5/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מק216-0466401 - 34/1/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/1/1/א
שינוי לתוכנית
רצ1/1/
כפיפות
רצ/1/1/יג
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
רח' עולי הגרדום  ,60ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,6043 :חלקה213 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בנין עפ"י סעיף 34א' (א)  2לחוק התכנון והבנייה.
 שינוי בקו קדמי מ 1-מ'מ' לצורך הסדרת המצב
הקיים.
 שינוי בקו בניין צדי מ 2-מ' ל 4.2-מ' להסדרת
מצב קיים.
 שינוי בקו בניין אחורי מ 1-מ' ל 6.3-מ' להסדרת
מצב קיים.


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  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון ,06-0121111 :פקס:
 ,06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-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 /מק216-0435531 – 60/6/4/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ/מק216-0431131 - 60/6/4/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ10/4/4/1/
שינוי לתוכנית
רצ1/1/
כפיפות
רצ6/4/1/
רצ/מק60/1/1/
רצ/מק - 41/6/4/1/ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
ילדי טהרן  ,10שלנג זאב  ,1ראשון לציון.
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חלקות בשלמותן:
גוש ,6023 :חלקה660 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ביטול תכנית רצ/מק.41/6/4/1/
 .4שינוי קו בניין לרחוב ילדי טהרן.
 ביטול תכנית רצ/מק 41/6/4/1/עפ"י סעיף 166
לחוק התכנון והבנייה.
 שינוי קו בניין קדמי לרחוב ילדי טהרן מ 3-מ' ל1-
מ' עפ"י סעיף  34א(א)( )2לחוק 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  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון ,06-0121111 :פקס:
 06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-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 /מק216-0462261 – 61/8/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מ ק216-0412261 – 11/3/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ/1/1/יג
כפיפות
רצ3/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
רח' צ"ג בנות  ,40ראשון לציון
חלקות בשלמותן:
גוש ,6040 :חלקה1021 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי הבניין להסדרת המצב הקיים ,עפ" סעיף
34א(א)( )2לחוק התכנון והבנייה.
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א .שינוי קו בניין צדי כעבור מדרגות בלבד ,עפ"י
המסומן בתשריט.
ב .שינוי קו בניין צדי ימני ל 4.3-מ' ,עפ"י המסומן
בתשריט.
ג .שינוי קו בניין אחורי ל 2.0-מ' עפ"י המסומן
בתשריט.
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  30יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון ,06-0121111 :פקס:
 ,06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
ד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק216-0488602 3/25/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ/מק216-0433102 3/21/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ/21/1/א
רצ/4/20/ב
רצ/1/1/יג
כפיפות
תמא/46/א2/
תמ"א4/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
רח' הכרמל  , 40הרצל ,זד"ל  ,3ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,6061 :חלקות ,123,116 :ח"ח.163,122 :
מטרת התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה להעברת זכויות בנייה מתא שטח
 4בייעוד מסחר תעסוקה ותיירות לתא שטח  1בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור ,לצורך הגדלת השטח הכולל
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המותר לבנייה בבניין עיריית ראשון ציון ,מבלי לשנות את
סך כל השטח הכולל המותר לבנייה של כל יעוד קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תכנית איחוד וחלוקה הסכמת הבעלים לפי סעיף
 34א(א)( )1לחוק התכנון והבנייה.
 .4העברת כל זכויות הבנייה מעל הכניסה הקובעת בסך
של  6,210מ"ר ( 4.310מ"ר עיקרי  300 +מ"ר
שרות) מתא שטח  4לתא שטח  ,1ללא שינוי בסך כל
השטח הכולל המותר לבנייה של כל יעוד קרקע.
 .6בתא שטח  -1תותר תוספת שתי קומות מעל בניין
עירייה קיים בן  1קומות  +קומת כניסה לפי סעיף
34א(א)(2א) לחוק התכנון והבנייה.
 .2למעט סעיפים  1ו 4-לעיל ,תכניות תקפות
רצ/21/1/א ,רצ/4/20/ב ורצ 1/1/על תיקוניה
מממשיכות לחול.
 .1הנחיות עיצוב ובינוי.
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  30יום ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון  ,06-0121111 :פקס:
 06-0121001העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,01קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
.3

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מספר
רצ /מק16/4/138/
הודעה זו פורסמה בילקוט פרסומים מספר  1011מיום
 6.3.11ומתפרסמת בשנית בשל טעות סופר .נמסרת בזה
הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה-
 ,1031בדבר אישור תכנית מספר רצ /מק11/4/133/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכניות :רצ ,4/133/רצ.3/4/133/
כפיפות לתכניות :רצ ,1/1/רצ/1/1/יא ,רצ/1/1/יג,
תמ"א/62/ב.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ראשון לציון ,רח' עליית הנוער .3
גוש 6023 :חלקה.16 :
גוש 6021 :חלקה.13 :
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת ייעודי שטחים בין תעשיה לשפ"פ ללא
שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
 .2שינוי בקווי בניין עפ"י המסומן בתשריט ,בהתאם
למצב הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 0.14.11ובילקוט הפרסומים מספר  ,3610עמוד ,4633
בתאריך 4.4.14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  40ראשל"צ ,טלפון:
 06 -0121111ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,01קריית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 ,03-0133222כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר
רח212-0440060/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז ועדה מחוזית מרכז מופקדת תכנית
שינוי למתאר מס'  ,212-0440010רח/מק/4000/א22/
רופין  11רחובות
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח / 4000/א
כפיפות ל רח / 4000/ב 1 /
כפיפות ל רח / 4000/ב 3 /
כפיפות ל רח/מק  / 4000 /ב 4 /
כפיפות ל רח/מק  / 4000 /ב 1 /
כפיפות ל רח/תמא 4 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :רופין ארתור מס' בית11 :
גבולות התכנית:
גוש ,6321 :חלקה.40 :
מטרת התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה בהקלה.
 .4הגדלת מספר יח"ד.
 .6שינוי בקווי בניין.
 .2הפקעה להרחבת דרכים.
 .1הגדלת התכסית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת זכויות המותרות בהקלה ל13%-
( 10%+3%עיצוב אדריכלי) ,עפ"י סעיף  34א (א)
(( )13א) ( )4לחוק התכנון והבנייה.
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 .4הגדלת מספר יח"ד מ 4-יח"ד ל 6-יח"ד ,עפ"י סעיף
 34א (א) ( )3לחוק התכנון והבנייה.
 .6שינוי קו בניין לחזית רחוב נפתולסקי למבנה החדש
כך שיהיה  2.00מ' במקום  1.00מ'.
 שינוי קו בניין למבנה הקיים כך שיהיה  1.00מ'וע"פ קונטור הבניין במקום  1.00מ'.
 שינוי קו בניין לחזית רחוב רופין לבית הקיים כךשיהיה  4.00מ' וע"פ קונטור הבניין במקום
 1.00מ'.
 שינוי קו בניין צדדי מערבי למבנה הקיים כךשיהיה  1.1מ' וע"פ קונטור הבניין במקום 2.00
מ'.
 שינוי קו בניין צדדי צפוני למבנה החדש כךשיהיה  6.00מ' במקום  2.00מ' ,עפ"י סעיף 34
א (א) ( )2לחוק התכנון והבנייה.
 .2הרחבת דרך של  1מ' ברחוב נפתולסקי ,עפ"י סעיף
 34א (א) ( )4לחוק התכנון והבנייה.
 .1הגדלת התכסית כך שתהיה  10%במקום  60%ע"פ
סעיף 34א(א)(.)1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל 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  30ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רחובות רח' בילו  ,4רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,01רמלה
טלפון.)03-0133222 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט.1030-
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר
רח212-0481550/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1031-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז ועדה מחוזית מרכז מופקדת תוכנית
שינוי למתאר מספר 212-0431110 ,רחוב יעבץ ,11
רחובות ,רח/מק/110/ג/12/ב1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל 212-0112300
כפיפות ל רח  / 4000 /ב 1 /
כפיפות ל רח  / 4000 /ב 3 /
שינוי ל רח  / 4000 /ג 4 /
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שינוי ל רח  / 110 /ג 12 /
כפיפות ל רח  /מק  / 4000 /ב 6 /
שינוי ל רח  /מק  / 4000 /ג 6 /
כפיפות ל תמא 2 / 4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :יעבץ מס' בית11 :
גבולות התכנית:
מרכז העיר
חלקות:
גוש ,6106 :חלקה.220 :
מטרת התכנית:
תוספת  40%לשטח הדירות.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  122.2מ"ר לשטחי הדירות לפי סעיף
34א(א)(13א)(.)1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל 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  30ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רחובות רח' בילו  ,4רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,01רמלה
טלפון.)03-0133222 :
בהתאם לסעיף (106א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1030-
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מספר
רח212-0454845/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031בדבר אישור תכנית שינוי
למתאר מספר ,רח.212-0414341/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח/במ  / 110 /ד 40 /
כפיפות ל רח/תמא 4 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :יעקב מס' בית64 :
חלקות:
גוש 6102 :חלקה113 :
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מטרת התכנית:
תוספת שטחים ושינוי קו בנין להקמת בית קפה ושירותים
ציבוריים באתר לשחזור לצורך פעילות ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה עד  40%לצורך
הקמת בית קפה ,שירותים ציבוריים ואחסנה לפי
סעיף 34א(א)סעיף קטן 13א(.)1
 . 4שינוי קו בנין לכוון רח' דונדיקוב ל 0-מ' במקום  1מ'
לפי סעיף בחוק 34א(א) סעיף קטן .2
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום
 40/11/4012ובילקוט הפרסומים  3060בעמוד1134 ,
בתאריך 11/14/4012
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' בילו , 4טל03-0604402:
ומשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,01רמלה
טלפון .)03-0133222 :כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית
ובנספחים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל .
רחמים מלול
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי חוף השרון
הודעה בדבר אישור תכנית 201-0466646
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה  1031בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מספר  201-0461141המהווה שינוי לתכניות
חש – 1/14/שינוי בהוראות בינוי והקמת בריכת שחיה
פרטית.
בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
מושב בצרה
גוש ,3013 :חלקי חלקה14 :
שטח התכנית:
 1.211דונם
עיקרי הוראת התכנית:
 . 1לקבוע הנחיות והוראות להקמת בריכת שחיה פרטית
בתחום התכנית ללא תוספת זכויות בנייה.
 . 4לקבוע קווי בנין לבריכת השחייה הפרטית ומתקניה.
 .6להבטיח תנאי בריכות ואיכות סביבה נאותים בעת
הקמת בריכת השחייה הפרטית.
 . 2לקבוע הוראות תפעול לבריכת השחייה הפרטית על
מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי
תברואה.
הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 3003
מתאריך 41/04/4011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
חוף-השרון ,קיבוץ שפיים מיקוד  ,30000טלפון

7953

 00-0103101וכן במשרדי הועדה המחוזית ברמלה,
רחוב הרצל  ,01טלפון  .03-0133222כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים אמורים
להיות פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר אישור שינוי לתכנית מפורטת מספר
ג  /גל  /מק 166 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031 -בדבר אישור שינוי לתכנית
מפורטת מספר ג  /גל  /מק .161 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 11014 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יזרעאל ,רשות מקומית :מ.א .גלבוע
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 40163 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי
גוש 40163 :מחלקה 3 :עד 1 :חלקי
גוש 40163 :מחלקה 12 :עד 12 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי סך ייעודי
קרקע  ,ע"פ סעיף 34א(א).1
ב .שינוי קווי הבנין עפ"י המצב הקיים ,ע"פ סעיף
34א(א)2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/06/4012ובילקוט פרסומים מספר  ,3116עמוד
 ,4031בתאריך .11/14/4016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה הגלבוע ד"נ גלבוע  ,13140טלפון:
 02-3166414ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
קריית הממשלה ת"ד  101נצרת עלית מיקוד 11000
טלפון .02-3103113 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עיד סלים
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גלבוע
מרחב תכנון ובנייה יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
452-0606836
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית

7 954

לתכנון ובנייה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .412-0606331
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 14120 /
שינוי ג 11313 /
שינוי ג 34 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :היוגב ,רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11233 :מחלקה 41 :עד 41 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינויי גבולות בין יעודים בנחלה לצורך מתן אפשרות
גישה לחלק החקלאי של הנחלה.
שינויים בקוי בנין.
כל המעוניי ן 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  30יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .02-3240330 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.)02-3103103 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030 -
-

מרחב תכנון ובנייה יזרעאלים
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה תכנית מפורטת
מספר מק  /יז  01 / 41242 /והפקדה חדשה
נמסרת בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מפורטת מספר מק  /יז  01 / 41242 /שפורסמה
בעיתונים ביום  01/03/4011ובילקוט פרסומים מספר
 ,1013עמוד  ,3210בתאריך .00/03/4011
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 11433 /
שינוי ג 41242 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלון הגליל ,רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11113 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 11113 :מחלקה 0 :עד 0 :שלם
גוש 11113 :מחלקה 10 :עד 16 :חלקי
גוש 11113 :מחלקה 12 :עד 12 :שלם
גוש 11113 :מחלקה 11 :עד 11 :חלקי
גוש 11113 :מחלקה 11 :עד 41 :חלקי
-

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

גוש 11113 :מחלקה 46 :עד 46 :חלקי
גוש 11113 :מחלקה 41 :עד 41 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת יעודי קרקע לצורך אישור נגריה קיימת ע"יאיחוד וחלוקה מחדש,
 הסדרת קוי בנין,קביעת גודל מגרש מינימלי, תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  34א(א)1,,1,2
-

-

עידו דורי
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מספר 456-0424800
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מבוא העמקים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות
הועדה המקומית מספר .411-0424300
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 3133 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :כפר כנא
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 11602 :מחלקה 4 :עד 4 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקת מגרש  4/1/1לשני מגרשים בהסכמה.
 .4הקטנת גודל מגרש מינימאלי .
 .6שינוי קווי בניין.
 .2הגדלת אחוזי בנייה לפי סעיף 34א(א).13
-

-

-

-

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  30ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
כתובת :רח' ציפורן  ,1נצרת עלית טלפון02-3233131 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית,
מחוז צפון כתובת :קרית רבין  -נצרת עלית ,טל':
.02-3103103
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט.1030-
-

ד"ר חאתם דאוד
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי קריית מלאכי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
316-0106306
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה  ,תשכ"ה –  ,1031במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית מלאכי ,ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז הדרום ,מופקדת תכנית מפורטת
מס'  311-0106301המהווה שינוי לתכניות מס':
 ,132/04/13שהוגשה ע"י א .ע .אלימלך חברה לבניין
ופיתוח (רחובות) בע"מ .
השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית קריית מלאכי,
גוש  ,6103 :חלקות בשלמות . 38 , 20-26 , 40-44 :
חלקות בחלקן. 88 , 81-85 :
-

עיקרי הוראות התכנית:
העברת זכויות בנייה ,שינוי קווי בניין ,שינוי הוראות
בדבר בינוי והוספת יחידות דיור .
-

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית וכן ,כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  30ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברח'
ז'בוטינסקי  ,3קריית מלאכי ,טל ,03-3303100 :העתק
ההתנגדות יוגש למשרדי הוועדה המחוזית בכתובת:
ת"ד  ,33באר – שבע ,טל.03-3436131 :
-

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה ,בכתב בפירוט מנומק בליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתן ) תשמ"ט . 1030
אליהו זוהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי
הועדה מרחבית לתכנון ובנייה נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה ,1031-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'  314-0103401שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכ' מס'/1 :במ,261/06/1 ,3/111/04/1 ,113/
111/06/1
השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
ישוב :חורה ,שכונה ,11 :מגרש001 :
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין לפי סעיף 34א'(א) ( ,)2תיקון  26לחוק
התכנון והבנייה כמסומן בתשריט,
יתר זכויות הבנייה נותרות ללא שינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,60.1.4011בילקוט הפרסומים מספר  3003בתאריך
 ,41.4.4011עמוד .6343
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
נגב מזרחי וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד בונפלד
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
351-0460335
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  30לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1031 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז דרום ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר  - 311-0460331נחלה  ,40מושב תפרח.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 3/463/06/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרחבים
תפרח
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100310 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת נחלה מס'  40במושב תפרח לשני תאי שטח,
אחד ביעוד "מגורים בישוב כפרי" ושני ביעוד "מגורים
א'" ,לרבות קביעת קווי בניין ,זכויות בנייה ,שימושים
ותנאים למתן היתרי בנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין 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  30יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מערבי ,מ.א
מרחבים צומת גילת ד.נ .הנגב  3210000טלפון:
 .03-3300303העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה
 2באר שבע ,טלפון.)03-3436101 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1030 -
אלי ברונשטיין
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :חקלאות בעלי חיים שריד  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005966-7 :
המען :שריד ,דואר שריד .3658900
תאריך רישום :ה' באב התשע"ה ( 21ביולי .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :האסם  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005967-5 :
המען :רח' אדם הכהן  ,26חיפה .3276401
תאריך רישום :ה' באב התשע"ה ( 21ביולי .)2015
סוג ראשי :צרכנות.
סוג משני :צרכנות.
( )3שם האגודה :שקדי כפר סאלד  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005968-3 :
המען :ד"נ גליל עליון ,כפר סאלד .12230
תאריך רישום :ז' באב התשע"ה ( 23ביולי .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני מצווה בזה על פירוק האגודה:
שם האגודה :אגודת השוחטים יפו-תל–אביב  -אגודה
שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-000436-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד יששכר בר–הלל ,ממשרד
עורכי דין י.י .בר הלל ושות' ,רח' הרב קוק  ,8ירושלים  ,94226טל'
 ,02-6259234פקס' .02-6253071

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"א באב התשע"ה ( 6באוגוסט )2015
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על ביטול צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות
אני מורה על ביטול צו הפירוק שניתן לאגודה :החומה מסעדה
קואופרטיבית של הפועל המזרחי בירושלים בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002045-3ופורסם בילקוט הפרסומים  ,6390התשע"ב ,עמ'
 ,3092ועל ביטול מינויו של המפרק רו"ח מתתיהו גנור ,ממשרד
רואי חשבון גנור לוי בוקר ,רח' אגריפס  ,42ירושלים  ,91280טל'
 ,02-5420420פקס'  ,02-6246027למפרק האגודה.
כ"ו באב התשע"ה ( 11באוגוסט )2015
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מדיסייב בע"מ

חלקות  201בגוש  6757ו– 96בגוש  7166ב"ע
(ח"פ )51-026788-3
(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  ,22.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה ארליך ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל אביב  ,6744316למפרק 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.
יהודה ארליך ,מפרק

גמאל את חוסאם בע"מ
(ח"פ )51-467456-3
(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  ,30.9.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' רובזת
קיואן ,אום אלפחם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מחאמיד ג'אמל ,מפרק

(ח"פ )51-173083-0
(בפירוק מרצון)

קואצ'ינגסים בע"מ

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

(ח"פ )51-386338-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ( 12.2.2015ואושררה ביום
 )15.7.2015התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד יצחק שמידט ,מרח' יפו  ,33ת"ד  ,2018ירושלים
 ,9102001טל'  ,02-6233199למפרק 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 15.10.2015
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.
יצחק שמידט ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.9.2015בשעה  ,12.00במשרד עורכי הדין
אברהם מורן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אופיר וייסבן ,עו"ד ,מפרק

חלקה  20בגוש  6748בע"מ
(ח"פ )51-027499-6
(בפירוק מרצון)

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

7957

תתכנס ביום  ,30.9.2015בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,1רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' נירים
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שנברג ,מפרק

דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

קופל ,לביא ,שטנגר נכסים בע"מ
(ח"פ )51-424067-0
(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  ,30.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מודיעין טסט מוטורס בע"מ
(ח"פ )51-482197-4

הדור השלישי באינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-425737-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2בית הטכסטיל ,קומה  ,14תל אביב ,68012
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.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הדור השלישי באינטרנט בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.10.2015בשעה  ,12.00במשרד בא כוח המפרק,
עו"ד עמית לוין ,מרכז עזריאל  ,1מגדל עגול ,קומה  ,22תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-425737-7

אברהם פרנסס ,מפרק

קום יו סל ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-425931-6
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ט.י.ס .תקשורת בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.10.2015בשעה  ,14.30במשרדי המפרק ,רח' בלוך
 ,2תל אביב  ,64161לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-442809-3

רמי שפאן ,עו"ד ,מפרק

בי דיי בע"מ
(ח"פ )51-461063-3
(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

7 958

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2בית הטכסטיל ,קומה  ,14תל אביב ,68012
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.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

ט.י.ס .תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-442809-3
(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  ,28.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד מפרקת

פיקו פלסט-טק בע"מ
(ח"פ )51-264956-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2בית הטכסטיל ,קומה  ,14תל אביב ,68012
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.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

פיקו פלסט-טק בע"מ
(ח"פ )51-264956-7
(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  ,28.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,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.
דב פרידמן ,מפרק

יעד  -פאר בע"מ
(ח"פ )51-390516-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יעקב חזן
 ,29תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב פרידמן ,מפרק

פרטי בום בע"מ
(ח"פ )51-286219-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי אדרי (עילאי אלי
אדר) ,מרח' נחמני 56א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי אדרי (עילאי אלי אדר) ,מפרק

פרטי בום בע"מ
(ח"פ )51-286219-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

יעד  -פאר בע"מ
(ח"פ )51-390516-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב פרידמן ,מרח' יעקב חזן
 ,29תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' נחמני
56א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי אדרי (עילאי אלי אדר) ,מפרק
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עובד רוטברד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-308920-1
(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  ,29.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון עובד ,מרח' החשמל
 ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדעון עובד ,מפרק

עובד רוטברד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-308920-1
(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  ,24.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' החשמל
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון עובד ,מפרק

גוני הנדסה ניהול והחזקות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-203421-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד ,מרח' הוברמן
 ,10תל אביב ,טל'  ,03-5326990למפרק 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.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני הנדסה ניהול והחזקות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-203421-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2015בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
הוברמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני פז כלכלה והנדסה בע"מ
(ח"פ )51-224429-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד ,מרח' הוברמן
 ,10תל אביב ,טל'  ,03-5326990למפרק 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.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני פז כלכלה והנדסה בע"מ
(ח"פ )51-224429-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2015בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
הוברמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני כלכלה והנדסה בע"מ
(ח"פ )51-248703-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד ,מרח' הוברמן
 ,10תל אביב ,טל'  ,03-5326990למפרק 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.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

גוני כלכלה והנדסה בע"מ

ד.ר .דור ההמשך בע"מ

(ח"פ )51-248703-4

(ח"פ )51-429133-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2015בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
הוברמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נחל
כיסופים  ,797מכבים-רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

דב רוזנברג ,מפרק

בודו מולר כמי ישראל בע"מ

מדע  -מערכות דפוס ועזרים בע"מ

(ח"פ )51-452301-8

(ח"פ )51-126049-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,16.9.2015בשעה  ,18.00במשרד עורכי דין נשיץ ,ברנדס ,אמיר
ושות' ,רח' תובל  ,5קומה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.9.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,מרכז
עזריאלי  ,3מגדל משולש ,קומה  ,36תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

זהר אתר ,מפרק

דוד קוגן ,עו"ד ,מפרק

אינג'ניוס גיימז ישראל בע"מ
(ח"פ )51-465291-6

זכרין בע"מ
(ח"פ )51-201940-7

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(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  ,17.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין גרוס,
קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1בניין
עגול ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מרכז עזריאלי
 ,3מגדל משולש ,קומה  ,36תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניצן וילנאי ,מפרק

דוד קוגן ,עו"ד ,מפרק

 - 4אם (ישראל) בע"מ

פרוטובאד בע"מ

(ח"פ )51-072411-5

(ח"פ )51-487379-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' דרור
 ,14רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון כץ ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

7961

מ.מ.א.ע נאמבר בע"מ

עזריאל שלום ובניו בע"מ

(ח"פ )51-498983-9

(ח"פ )51-200179-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.10.2015בשעה  ,13.00במשרדי המפרק,
רח' הבנקים  ,4חיפה  ,33261לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,106אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביע אל חורי ,עו"ד ,מפרק

שלום עזריאל ,מפרק

נטע ואייל עיצובים בע"מ

א.ר .אפקס ישראל ניהול והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-315528-3

(ח"פ )51-017167-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' סוקולוב
54ג ,רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רח' הבונים  ,11אזור התעשייה ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אייל בן יהודה באום ,עו"ד ,מפרק

יעקב בר–צבי ,עו"ד ,מפרק

פוקסיה עיצובים בע"מ
(ח"פ )51-353193-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' סוקולוב
54ג ,רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל בן יהודה באום ,עו"ד ,מפרק

אינדקס (מדד) ניהול קרנות נאמנות בע"מ
(ח"פ )51-318140-4
(בפירוק מרצון)

מ.ל.נ .דרייב אין בע"מ
(ח"פ )51-426984-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי יחזקאל ,מרח' עמק
רפאים  ,53/9ירושלים ,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.
צבי יחזקאל ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ראול
ולנברג  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב צימרמן ,עו"ד ,מפרק
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מ.ל.נ .דרייב אין בע"מ
(ח"פ )51-426984-4
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
עמק רפאים  ,53/9ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי יחזקאל ,מפרק

אל.בי.אי & .אמ בע"מ
(ח"פ )51-388069-0
(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  ,11.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר לוי ,מרח' אלה ,3
עומר ,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.
שחר לוי ,מפרק

עניין בעיר בע"מ
(ח"פ )51-439421-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' יעקב
דורי  ,16רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוחאי בק ,מפרק

א.מ .איידו אירועים בע"מ
(ח"פ )51-468748-2
(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  ,12.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה נחמה ,מרח' חיל
האוויר  ,3ראשון לציון ,למפרק החברה.

אל.בי.אי & .אמ בע"מ

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

(בפירוק מרצון)

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

(ח"פ )51-388069-0

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' אלה ,3
עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר לוי ,מפרק

עניין בעיר בע"מ
(ח"פ )51-439421-2
(בפירוק מרצון)

א.מ .איידו אירועים בע"מ
(ח"פ )51-468748-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.10.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
חיל האוויר  ,3ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה נחמה ,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  ,19.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחאי בק ,מרח' יעקב דורי
 ,16רעננה ,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.
יוחאי בק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

כמאל טרביה ובניו חב' להובלות בע"מ
(ח"פ )51-243464-8
(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  ,27.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד והיב וחיד ח'טיב,
מרח' חטין  ,1ת"ד  ,1440סח'נין  ,3081000למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואן
אלסאלח סלמאן ,מרח' חרמון  ,1/58ת"ד  ,1982נצרת עילית ,טל'
 ,04-6012531למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
והיב וחיד ח'טיב ,עו"ד ,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.

כמאל טרביה ובניו חב' להובלות בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
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.
רואן אלסאלח סלמאן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-243464-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.9.2015בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח' חטין
 ,1ת"ד  ,1440סח'נין  ,3081000לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
והיב וחיד ח'טיב ,עו"ד ,מפרק

ג.ש.ן עתיד שיווק בע"מ
(ח"פ )51-358341-9
(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  ,28.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה בר און ,מרח' כנפי נשרים  ,24ירושלים ,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 ,30.11.2015
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.
אריה בר און ,עו"ד ,מפרק

איתי רז הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-455481-5
(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  ,23.7.2015התקבלה
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רובין יעוץ ומיסוי בע"מ
(ח"פ )51-447762-9
(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  ,14.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איאד ג'ובראן ,מרח' בן עמי  ,44ת"ד  ,2117עכו ,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 ,30.11.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
איאד ג'ובראן ,עו"ד ,מפרק

שערי הנשיא בע"מ
(ח"פ )51-493426-4
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
ש' צישינסקי ,מרח' שמאי  ,12/15אשדוד ,טל' ,08-8696380
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.

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
בשעה  ,12.00ברח' רבא  ,10אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אברהם ש' צישינסקי ,מפרק

ח.נ .תשואה כלכלה ופיננסים בע"מ
(ח"פ )51-297269-6
(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  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אפרת חיים ,מרח' נתנזון  ,28חיפה ,טל'  ,04-8333333למפרקת
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 ,30.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אפרת חיים ,עו"ד ,מפרקת

סיין שלטים בע"מ
(ח"פ )51-306371-9
(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  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אפרת חיים ,מרח' נתנזון  ,28חיפה ,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 ,1.12.2015
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אפרת חיים ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

רונצי ניומן בע"מ
(ח"פ )51-306373-5
(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  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אפרת חיים ,מרח' נתנזון  ,28חיפה ,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 ,2.12.2015
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אפרת חיים ,עו"ד ,מפרקת

א.י .מתניה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-356251-2
(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  ,24.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זינה
יהודאי ,מרח' עמק איילון  ,18/4תל אביב ,טל' ,054-9796506
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 ,1.12.2015
בשעה  ,17.00אצל 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.
זינה יהודאי ,מפרקת

תרשיש מימון והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-352150-0
(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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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק אקוקה ,מרח' ה' באייר  ,18תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
מאיה הדס ,עו"ד ,מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,13.00אצל 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.
יצחק אקוקה ,עו"ד ,מפרק

מוסך מטל ( )1994בע"מ

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.

בינה  -חגיגה במחשב בע"מ
(ח"פ )51-222862-8
(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  ,1.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה
טילבור ,מרח' מצפה אבי"ב  ,54ד"נ משגב ,טל' ,054-4990627
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 ,1.12.2015
בשעה  ,10.00אצל 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.
יפה טילבור ,מפרקת

מטל פולריס בע"מ
(ח"פ )51-195488-5
(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  ,22.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מאיה הדס ,מרח' עוגב  ,11ראש העין ,טל'  ,072-2839418למפרקת
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.
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(ח"פ )51-206322-3
(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  ,22.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מאיה הדס ,מרח' עוגב  ,11ראש העין ,טל'  ,072-2839418למפרקת
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 ,1.12.2015
בשעה  ,12.30אצל 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.
מאיה הדס ,עו"ד ,מפרקת

טרסט קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-369022-2
(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  ,20.7.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנריאטה ספיבק,
מרח' פרידמן  ,4לוד ,טל'  ,052-4849516למפרקת 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 ,1.12.2015
בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,ברח' מרדכי וחווה פרומן  ,4לוד,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אנריאטה ספיבק ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

אנגלית לחיים  -מיזם חינוכי יחודי

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-6237777
למפרק 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 )51-398321-3
(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  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
ירדני ,מרח' צופות  ,28הוד השרון ,טל'  ,054-6655101למפרק
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 ,1.12.2015
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.
אלי ירדני ,מפרק

יציבי בע"מ
(ח"פ )51-295891-9
(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  ,22.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אק
כהן ,מרח' גלעדי  ,3/7ירושלים ,טל'  ,054-7544175למפרק 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 ,3.12.2015
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.
ז'אק כהן ,מפרק

נכסי אנרג'י בע"מ
(ח"פ )51-198241-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.12.2015
בשעה  ,10.00במשרדי רואה החשבון שטראוס לזר ,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.
אורי לזר ,מפרק

נכסי מ.ל.ב )1992( .בע"מ
(ח"פ )51-166547-3
(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  ,19.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-6237777
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 ,6.12.2015
בשעה  ,9.00במשרדי רואה החשבון שטראוס לזר ,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.
אורי לזר ,מפרק

איי.אנד.ג'יי החזקות בע"מ
(ח"פ )51-424594-3
(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  ,28.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
זלוף ,מרח' הפועל  ,67הרצליה ,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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.12.2015
בשעה  ,10.30ברח' אבא הלל  ,7חדר  ,10רמת גן ,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.
יוסי זלוף ,מפרק

יונתן כהן שיפוצים (אלמוג) בע"מ
(ח"פ )51-484186-5
(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  ,31.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1קומה  ,4ירושלים ,טל' ,072-2345342
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 ,16.9.2015
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

פלטפורמת אל.בי.טי .בע"מ
(ח"פ )51-388623-4
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1קומה  ,4ירושלים ,טל' ,072-2345342
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 ,16.9.2015
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק
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אי.אי.ביט ניהול בע"מ
(ח"פ )51-461196-1
(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  ,8.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1קומה  ,4ירושלים ,טל' ,072-2345342
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 ,16.9.2015
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

טרופיקל פלמינגו בע"מ
(ח"פ )51-314795-9
(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  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם לובטון ,מרח' דוד המלך  ,7ירושלים ,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 ,17.9.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
אברהם לובטון ,מפרק

איילוגוס בע"מ
(ח"פ )51-294839-9
(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  ,29.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילן וולוביץ ,מרח' דב גרונר  ,3דירה  ,16תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

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 ,24.9.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
אילן וולוביץ ,מפרק

א.ח.י התמרים אילת  2013בע"מ
(ח"פ )51-492682-3
(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  ,16.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אריה אליהו ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק 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 ,16.10.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אריה אליהו ,מפרק

ש.מ.ח שירותי אירוח והסעות בע"מ
(ח"פ )51-487437-9
(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  ,22.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מזל חגבי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'
 ,08-9477080למפרקת 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  ,22.10.2015בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
מזל חגבי ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7092כ"ז באב התשע"ה12.8.2015 ,

אינטרפרו טכנולוגיית אינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-377571-8
(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  ,28.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עופר בן שלום ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה ,1
רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק 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  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
עופר בן שלום ,מפרק

אינדבידיום בע"מ
(ח"פ )51-345893-5
(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  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכל קאופמן ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרקת 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 ,27.10.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
מיכל קאופמן ,מפרקת

רותם ס.י .נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-503969-1
(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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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רותם סימון ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק 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 ,30.10.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
רותם סימון ,מפרק

יושר נכסים תיווך והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-224986-3
(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  ,23.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילן לוי ,אצל לויתן ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' יגאל אלון ,98
קומה  ,17תל 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 ,23.11.2015
בשעה  ,18.00אצל לויתן ושות' ,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.
אילן לוי ,עו"ד ,מפרק

ב .דקדוקי ( )1999חברה לבניין
(ח"פ )51-286368-9
(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  ,21.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
עואודה אימן ,רח' ראשי ,כפר כנא  ,1693000למפרק 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 ,25.11.2015
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.
עואודה אימן ,רו"ח ,מפרק

ב .דקדוקי חברה לבניין ופיתוח
(ח"פ )51-214400-7
(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  ,21.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
עואודה אימן ,ת"ד  ,58רח' ראשי ,כפר כנא  ,1693000למפרק
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 ,25.11.2015
בשעה  ,14.30אצל 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.
עואודה אימן ,רו"ח ,מפרק

ניסים סוויסה מסגרות ותחזוקה ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-308063-0
(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  ,12.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
סוויסה ,מרח' סביון  ,1באר שבע ,טל'  ,08-6278453למפרק 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 ,29.11.2015
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.
ניסים סוויסה ,מפרק
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