רשומות
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הודעה על צירוף שרים ועל שינויים בחלוקת
התפקידים בממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לחוק הממשלה ,התשס"א-
( 12001להלן  -החוק) ,כי הממשלה החליטה כדלקמן:
( )1בהתאם לסעיף  15לחוק–יסוד :הממשלה( 2להלן  -חוק–
היסוד) לצרף את חברת הכנסת אורית נוקד ואת חבר
הכנסת מתן וילנאי לשרים נוספים לממשלה.
( )2בהתאם לסעיפים (31א) ו–(31ג) לחוק ,לשנות את חלוקת
התפקידים בממשלה כדלקמן:
השר שלום שמחון יחדל לכהן כשר החקלאות ופיתוח
הכפר 3ויכהן בתפקיד שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
כמו כן הוא יהיה מופקד על ענייני המיעוטים.
השר מתן וילנאי יהיה השר להגנת העורף.

הממשלה ,2פסקה ביום י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
כהונתם של השרים שלהלן:
השר בנימין בן–אליעזר  -שר התעשייה המסחר והתעסוקה

3

השר יצחק הרצוג  -שר הרווחה והשירותים החברתיים

4

השר אבישי ברוורמן

5

לפי סעיף  9לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—3281
__________
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .3682
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .3682
 5י"פ התש"ע ,עמ' .1998

השרה אורית נוקד תכהן בתפקיד שרת החקלאות ופיתוח
הכפר.
בהתאם לסעיף (31א) לחוק ,ההחלטה האמורה אושרה על
ידי הכנסת.
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—3281
__________
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי לפי סעיף (24ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2השר משה כחלון ימלא את מקום שר הרווחה
והשירותים החברתיים נוסף על תפקידו כשר התקשורת.3
לפי סעיף  9לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—3281

 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .3682

הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי:

__________
1

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .3682

( )1לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה( 2להלן  -חוק–
היסוד) ,הופסקה כהונתה של חברת הכנסת אורית נוקד,3
סגנית השר במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ביום
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר .)2011

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

( )2לפי סעיף  )3(26לחוק היסוד הופסקה כהונתו של חבר
הכנסת מתן וילנאי ,4סגן השר במשרד הביטחון.

מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף (9א)( )8לחוק ,נמסרת הודעה לכנסת.

( )1בהתאם לסמכות הממשלה ,לפי סעיף (31ד) לחוק יסוד:
הממשלה ,2להעביר את שטח הפעולה של נציבות הכבאות
וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים; הודעה
על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת;

כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—3281
__________
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .3682
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .4280

הודעה על הפסקת כהונה של שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי לפי סעיף (22א) לחוק–יסוד:
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
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הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד ועל
העברת סמכות הנתונה לפי חוק

( )2בהתאם לסעיף (31ב) לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר משר
הפנים לשר לביטחון הפנים את הסמכויות ,לפי החוקים
שלהלן:
(א) חוק שירות הכבאות ,התשי"ט( 31959-להלן  -חוק
הכבאות) ,למעט סעיף  16לחוק הכבאות ,ואולם
הסמכויות הנתונות לשר הפנים על פי הסיפה של
סעיף (16ג) לחוק הכבאות (המתייחסות לאישור השר
לאומדן ההוצאות לשירותי הכבאות של כלל רשויות
הכבאות ,לרבות מקומות שהם מחוץ לתחומה של
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשי"ט ,עמ' .199

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

רשות מקומית ושהשר החליט שיש לקיים בהם
שירותי כבאות) יועברו לשר לביטחון הפנים;
(ב)

חוק איגודי ערים ,התשט"ו ,41955-לעניין איגודי ערים
לכבאות בלבד .ואולם לא יפעיל השר לביטחון הפנים
את סמכותו לפי סעיף  12לחוק איגודי ערים ,התשט"ו-
 ,1955אלא בהסכמת שר הפנים; בהעדר הסכמה -
יכריע ראש הממשלה .הסמכויות ביחס לאיגודי ערים
לעניינים אחרים ייוותרו בידי שר הפנים;

(ג) סעיף  9לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;51968-
(ד) סעיף (19ב) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה; 1965-
6

(ה) סעיף (2א)( )2לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים,
התשכ"ג.71962-
ההחלטה האמורה הובאה לאישור הכנסת ביום י"ב בשבט
התשע"א ( 17בינואר )2011
י"ג בשבט התשע"א ( 18בינואר )2011
(חמ )3—3281
__________
 4ס"ח התשט"ו ,עמ' .48
 5ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
 6ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 7ס"ח התשכ"ג ,עמ' .2

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב
לפי חוק המים ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,על פי סעיף (124טז)(א)
לחוק המים ,התשי"ט ,11959-ולפי המלצת שר התשתיות
הלאומית ,את חיים גבירצמן ,ת"ז  ,054856570לחבר ,נציג ציבור,
במועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב במקום אשר לוי.2
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—882
__________

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .2178

הודעה על מינוי ממלאת מקום לחבר במועצת
מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א )5לחוק רשות
מקרקעי ישראל ,התש"ך ,11960-מינתה הממשלה את רותי
פרום אריכא לממלאת מקום נציג שרת החקלאות ופיתוח הכפר
במועצת מקרקעי ישראל.
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—394
__________
1

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) ו–(ה) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי בא כוח סיעת העבודה הוא
חבר הכנסת איתן כבל.
ג' באדר א' התשע"א ( 7בפברואר )2011
(חמ )3—16
ראובן רובי ריבלין
יושב ראש הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103י"פ התשס"ט ,עמ' .3890

הודעה על חילופי גברי בכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,על פי סעיפים 42א ו–(43א) לחוק–יסוד:
הכנסת ,1לפי סעיף (16ב) לתקנון הכנסת ,2כי ביום כ' בטבת
התשע"א ( 27בדצמבר  )2010פסקה חברותו בכנסת של צחי
הנגבי ,ובמקומו באה חברת הכנסת נינו אבסדזה.
ב' באדר א' התשע"א ( 6בפברואר )2011
(חמ )3—22
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927

הודעה על חילופי גברי בכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,על פי סעיפים  40ו–(43א) לחוק–יסוד:
הכנסת ,1לפי סעיף (16ב) לתקנון הכנסת ,2כי ביום ב' באדר א'
התשע"א ( 6בפברואר  )2011פסקה חברותו בכנסת של מאיר
פרוש ,ובמקומו בא חבר הכנסת ישראל יצחק אייכלר.
ב' באדר א' התשע"א ( 6בפברואר )2011
(חמ )3—22
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
וגופים מבוקרים
לפי חוק שירות המדינה (משמעת) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )3(3לחוק שירות המדינה
(משמעת) ,התשכ"ג ,11963-ובהתייעצות עם ראש הממשלה,2
אני ממנה את הרשומים להלן לחברי בית הדין למשמעת לפי
הסעיף האמור:
מתוך רשימת עובדים הכשירים להתמנות לשופטי בית משפט
שלום ,שערך שר המשפטים (רשימת משפטנים):
אפרים יפהר ,ת"ז 596543

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשס"ט ,עמ' .318

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

עליזה הרפז ,ת"ז 004496865
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;50התשמ"ג ,עמ'  ,32התשנ"ד ,עמ' .82
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3790
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בית הדין האזורי ירושלים:

אברהם בן קרת ,ת"ז 004458006
אמנון סבח ,ת"ז 043328921

נציגי עובדים

מס' זהות

לנמן אברהם

004607560

אליהו פוטיבסקי ,ת"ז 010205920

אשל אריאלה

005743392

אופיר בניהו ,ת"ז 057927105

דמביץ ניצנית

029728458

נהאד קשוע ,ת"ז 051072643

לוי אילן

054623533

ציפורה פיגנבוים ,ת"ז 051886943
מתוך רשימה שהגיש נציב שירות המדינה:

חיים שניר ,ת"ז 1708858
אורי קידר ,ת"ז 067476325

בית הדין האזורי נצרת:

מוריאל נחמן ,ת"ז 065541971
אורה שובע גינצין ,ת"ז 051669661
נחמה ז'ק ,ת"ז 052633674

נציג מעבידים

מס' זהות

נאסר נימר

020441663

רפי בן חור ,ת"ז 64945074
אולגה רזניקוב ,ת"ז 304357767

נציגי עובדים

מס' זהות

יעל שביט ,ת"ז 000390757

עבד אל–חמיד תחאוח'ו

020650321

אסנת מאייר ,ת"ז 059147793

מנין יעקב

030172530

אלמליח אבישי

027022714

אברהים ריאד ,ת"ז 052531605
דיאנה ירקוני ,ת"ז 069167385
מחמוד חג'אני ,ת"ז 20178018
ווליד מחאג'נה אברהים ,ת"ז 51050680
מרים שרוני ,ת"ז 030029524
מתוך רשימת ארגוני העובדים:

בית הדין האזורי באר שבע:
נציג עובדים

מס' זהות

הלל ורד

007930093

אסנת מאייר ,ת"ז 059147793
חנה שמש ,ת"ז 6221063

בית הדין האזורי חיפה:

סוזי לוי ,ת"ז 051564565

נציגי מעבידים

מס' זהות

בר עוז דניאל

074375247

זועבי עיזאלדין

020645180

עדנה חלבני ,ת"ז 76850411

בן ישראל זאב

005754643

תוקף המינוי לחמש שנים.

נין נון רוני

009170556

מיכלסון אילנה

051234367

דרמן גדעון

009327446

כהן מרדכי

000562785

רוזנקרנץ ג'רולד

017177676

רון יאיר

050777028

נציגי עובדים

מס' זהות

פורת יורם

006885628

גרבלר משה

006930457

גיל אריה

006074470

גורדון זלמן

069753093

שימרון אריה

050467828

אבישר עוזיאל

000251454

עמיאל ממן ,ת"ז 006404867
מוריס שגיא ,ת"ז 070066550
יאיר הקש ,ת"ז 053212619

כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
(חמ )3—399
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציגי
ציבור בבתי הדין לעבודה:
בית הדין הארצי לעבודה:
נציגי מעבידים

מס' זהות

פרופר דן

007131766

רף איתן

001587161

__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשנ"ה ,עמ' .208
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ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

נציגי עובדים

מס' זהות

לקריץ פנחס

010267482

וולקן עדה

005707476

דרור חיים

003159688

פחימה רוחמה

055298434

בן איתמר שרה

052181278

פוגלהוט עפרה

057666968

לידור חנה

057373516

קיס אחמד

059355321

קורן לאה

044461937

בית הדין האזורי תל אביב:
נציגי מעבידים

מס' זהות

אפלבוים דוד

050198936

הארכת מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח ,1978-לפי פקודת
פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם 1980-ולפי פקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח ,11978-סעיף (138א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם ,21980-וסעיף  1לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,31983-אני מאריך את מינויו של עורך דין שלמה
שחר ,4ת"ז  ,057246092לאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
תוקף המינוי עד יום י"א באייר התשע"א ( 15במאי .)2011
כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
(חמ )3—667
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
 1ס"ח התשל"ח ,עמ' .61
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשמ"ג,
עמ' .66
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761
 4י"פ התש"ע ,עמ' .2540

שבח יוסף

003052040

מינוי חברה בוועדת רישוי

שלוש אורי

054046172

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-

ליבר יגאל

051993046

שליסל הדסה

056559446

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,11972-ובהמלצת השר לביטחון הפנים ,אני
ממנה את אילנה חן ,ת"ז  ,022839039לחברה בוועדת הרישוי.

ארן אליעזר

006024566

שמר אבישי

009521824

פרסול יעקב

069894301

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר )2011
(חמ )3—2319
__________
 1ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

נציגי עובדים

מס' זהות

רוזנטל אליעזר

042881649

מינוי יושב ראש ועדת בחירות

זהר בנימין

008490112

לפיד שמעון חי

029407434

לפי תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי
המועצה וחברי ועדות ענפיות) ,התשס"ו2006-

לוין אלכסנדר

065832792

בלאס אלה

001187780

רודיק יוליוס

016519076

אינהורן נחמני אירית

042899534

דוויק צפרא

008193021

גלאי חנה

008072761

נוריאל נעה

008315236

ט"ו בשבט התשע"א ( 20בינואר )2011
(ח"מ )3-178
יעקב נאמן
שר המשפטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א)( )1לתקנות מועצת הצמחים
(ייצור ושיווק) דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות),
התשס"ו( 12006-להלן  -התקנות) ,אני ממנה את השופט
בדימוס ,נתן עמית ,ליושב ראש ועדת הבחירות לפי התקנות.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר )2011
(חמ )3—3509
__________
 1ק"ת התשס"ו ,עמ' .632

יעקב נאמן
שר המשפטים

ביטול מינוי חוקרות ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את מינוין של
הרשומות מטה לחוקרות ילדים:
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

2773

תוקף המינוי ,כאמור לפי סעיף  49לחוק ,עד יום כ' באדר
התשע"ג ( 2במרס .)2013

רחל נחום דוד ,ת"ז 55282941
מיטל רוזנבלום ,2ת"ז 066646035

מינוי מועצת הפסיכולוגים 3יתוקן לפי זה.

ורד שטרן גרינולד ,3ת"ז 300284742
תאיר רביד-בלנק ,4ת"ז 043120591
נטע טרטקובסקי ,5ת"ז .200069979
ג' באדר א' התשע"א ( 7בפברואר )2011
(חמ )3—401
__________
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2217
 3י"פ התש"ע ,עמ' .2217
 4י"פ התש"ע ,עמ' .2217
 5י"פ התש"ע ,עמ' .492

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—400
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
__________
 3י"פ התש"ע ,עמ' .2616

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ"א ,11991-מיניתי את האנשים כמפורט
להלן לרשימת החברים שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות
הפסיכיאטריות המחוזיות:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב)( )2לחוק
הפסיכולוגים ,התשל"ז( 11977-להלן  -החוק) ,מיניתי את
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לממלאי מקום לחברים
מטעם מועצת הפסיכולוגים בוועדת רישום לעניין החוק:

ד"ר אלכס אודסקי ,ת"ז 304438617

רחל בכנר-מלמן ,ת"ז  ,015788342לממלאת מקומה של מיכל פלג;2

ד"ר סוהיל חאלילה ,ת"ז 027566512

ד"ר זיוה הדס ,ת"ז  ,07139421לממלאת מקומו של אריאל צ'ולקמן;2

ד"ר יאן יאנקובסקי ,ת"ז 321067332

רות רוזן צבי ,ת"ז  ,029025426לממלאת מקומה של ריטה
באומגרטן.2

ד"ר רם כמין ,ת"ז 24289720

כמו כן מיניתי ,בהתאם לסמכותי לפי סעיף (13ב)( )3לחוק,
את ד"ר גארי דיימונד ,ת"ז  ,011967627חבר סגל ההוראה
בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ,לחבר בוועדת הרישום
לעניין החוק במקומו של פרופ' איתן בכר.3
ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה ,4תתוקן לפי זה.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—400
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
 2י"פ התשע"א ,עמ' .443
 3י"פ התש"ע ,עמ' .2139
 4י"פ התשנ"ז ,עמ'  ;5224התשע"א ,עמ' .443

מינוי חברה למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(47לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז( 11977-להלן  -החוק) ,אני ממנה לחברה במועצת
הפסיכולוגים את ד"ר לאורה קנטי ,ת"ז  ,011150521נציגת
המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת ירושלים ,במקומו של
פרופ' גבי שפלר.2
__________
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;857התשס"ה ,עמ' .468
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2616

2774

במחוזות ירושלים והדרום
לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר מרינה פז ,ת"ז 323424002
ד"ר נורית שלפמן ,ת"ז 2737980
לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
ההסתדרות הרפואית בישראל:
ד"ר מיכאל בנימין ,ת"ז 69951473
במחוזות חיפה והצפון
לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:
ד"ר מיכאל מנוחין ,ת"ז 011529096
ד"ר ענת רטנר ,ת"ז 058411158
ד"ר אינה סלבוטסקי ,ת"ז 320837495
ד"ר עמנואל תל ,ת"ז 303878417
לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
ההסתדרות הרפואית בישראל:
ד"ר מיכאל בנימין ,ת"ז 69951473
ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות 2תתוקן
לפי זה.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—230
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;58התשנ"ה ,עמ' .319
 2י"פ התשנ"א ,עמ'  ;58התשע"א ,עמ' .852

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות
מחוזיות לילדים ולנוער
לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ"א ,11991-מיניתי את האנשים כמפורט
להלן לחברים בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער
שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות:
במחוזות ירושלים והדרום
ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר:
ד"ר אילת מלצר ,ת"ז 22018766
ד"ר שלומית לוי ,ת"ז 22677843
ד"ר פורטו בן הראש ,ת"ז 11554698
ד"ר חנה נמץ ,ת"ז 305907305
ד"ר מריאלה פורשפן ,ת"ז 314497751
ד"ר מרינה שפרינה ,ת"ז 304496748
במחוזות תל אביב והמרכז
ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר:
ד"ר אילת מלצר ,ת"ז 22018766
ד"ר שלומית לוי ,ת"ז 22677843
ד"ר פורטו בן הראש ,ת"ז 11554698
ד"ר אלה קיאנסקי ,ת"ז 306719006
במחוזות חיפה והצפון
ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר:
ד"ר ויקטור חזנוב ,ת"ז 307597534
ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים
ולנוער 2תתוקן לפי זה.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—230
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;58התשנ"ה ,עמ' .319
 2י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;597התש"ע ,עמ' .852

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה
לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28א(ד) לחוק רשות השידור,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתקנה  3לתקנות רשות השידור (אגרה
בעד החזקת מקלט טלוויזיה) ,התשמ"א ,21981-אני מודיע כי -
( )1סכום האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה ,לשנת הכספים
 ,2011הוא  379שקלים חדשים;
( )2את האגרה ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים
במועדים כמפורט להלן בטור א' ובסכומים כמפורט להלן
בטור ב' ,והכל בהתאם לדרך התשלום:
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;106התש"ע .304
 2ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;447התשס"ד ,עמ' .366

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

טור ב'
טור א'
מועד התשלום
( )1תשלום אחד מראש עד יום כ"ד באדר
א' התשע"א ( 28בפברואר )2011

הסכום בשקלים
חדשים
379

( )2תשלום בשני שיעורים:
כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011

189.5

כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי )2011

189.5

( )3תשלום בארבעה שיעורים באמצעות
הוראת קבע לבנק:
כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011

94.75

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011

94.75

א' באב התשע"א ( 1באוגוסט )2011

94.75

ב' באלול התשע"א ( 1בספטמבר )2011

94.75

( )4תשלום בעד אגרה מוקטנת ,לבתי
הבראה ,בתי חולים ,בתי אבות,
מועדוני קשישים ,אכסניות נוער,
מועדוני צה"ל ,בתי מלון המחזיקים
 131מקלטים או יותר ,או אגרה
שחלות עליה הוראות חוק האזרחים
הוותיקים ,התש"ן:31989-
(א) בתשלום אחד מראש עד יום כ"ד
באדר א' התשע"א ( 28בפברואר
)2011
(ב)

189.5

בשני שיעורים באמצעות הוראת
קבע לבנק:
כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר)2011
כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס)2011

94.75
94.75

( )5תשלום בעד אגרה מוקטנת לבתי מלון
המחזיקים עד  130מקלטים:
(א) בתשלום אחד מראש עד יום כ"ד
באדר א' התשע"א ( 28בפברואר
)2011

94.75

(ב) בשני שיעורים באמצעות הוראת
קבע לבנק:
כ"ז בשבט התשע"א ( 1בפברואר )2011

47.37

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011

47.38

( )6תשלום בעד אגרה מוקטנת למי שייצר
או סוחר במקלטי טלוויזיה:
בתשלום אחד מראש עד יום כ"ד באדר
א' התשע"א ( 28בפברואר )2011

379

כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—313
בנימין נתניהו
השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור
__________
 3ס"ח התש"ן ,עמ' .26
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הודעה על מינוי פקח
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ד(א) לחוק
הכניסה לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את
עופר שמואלי ,ת"ז  ,059165001עובד רשות האוכלוסין ההגירה
ומעברי הגבול במשרד הפנים ,לפקח לעניין החוק.
ז' בשבט התשע"א ( 12בינואר )2011
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיפים  1ו– 2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי החל
ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011חלו שינויים בשכר
הממוצע כמשמעותו בחוק ,2השינויים כדלקמן:
( )1לעניין סעיף  1לחוק  -עלייה בשיעור של  ;3.9%השכר
הממוצע הוא  8,190שקלים חדשים ,במקום  7,884שקלים
חדשים;
( )2לעניין סעיף  2לחוק  -עלייה בשיעור של  ;1.1%השכר
הממוצע הוא  8,307שקלים חדשים ,במקום  8,015שקלים
חדשים.
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—435
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207
 2י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2074התש"ע ,עמ' .2618

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל
לפי חוק החשמל ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  3לחוק החשמל ,התשי"ד-
( 11954להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובד משרד התשתיות
הלאומיות ,לב שניידר ,ת"ז  ,314305251למנהל ענייני החשמל,
מיום ל' בשבט התשע"א ( 4בפברואר  )2011עד יום כ' באדר א'
התשע"א ( 24בפברואר .)2011
ה' באדר א' התשע"א ( 9בפברואר )2011
(חמ )3—182
עוזי לנדאו
שר התעשיות הלאומיות
__________
 1י"פ התשל"ד ,עמ'  ;1297התשל"ז ,עמ'  ;1776התשנ"ו ,עמ'
.4522
 2ס"ח התשי"ד ,עמ' .190

הודעה בדבר בחירת שני רבני עיר לקרית אתא
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר),
התשס"ז2007-
ועדת הבחירות לרב עיר לקרית אתא מודיעה לפי תקנה
(18ד) לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר),
התשס"ז ,12007-כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום ט"ו בשבט
__________
 1ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;1150התשס"ח ,עמ' .853
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התשע"א ( 20בינואר  )2011את הרב חיים שלמה דיסקין לרב עיר
אשכנזי ואת הרב אליהו מימון לרב עיר ספרדי בקרית אתא.
ד' באדר א' התשע"א ( 8בפברואר )2011
(חמ )3—44
יצחק זר
יושב ראש ועדת הבחירות
לרב עיר קרית אתא

הודעה על ביטול מינוי של משקם
לפי תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר
מינוי משקמים) ,התשנ"ג1992-
בתוקף סמכותה לפי תקנה 5א לתקנות הסדרים במגזר
החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים) ,התשנ"ג-
 ,11992ולאחר שראתה כי הסתיימה בהצלחה עבודתו של
המשקם עורך הדין עמנואל סלומונוב ,2החליטה הוועדה
למינוי משקמים לבטל את מינויו כמשקם לפי חוק הסדרים
במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ"ב.31992-
כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3—2363
שולמית ולנשטיין
יושבת ראש הוועדה למינוי משקמים
__________
 1ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;59התשנ"ח ,עמ' .636
 2י"פ התשנ"ג ,עמ' .1786
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .118

הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית
קרית שמונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה( 11975-להלן
 החוק) ,שהואצלה לי 2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאתמועצת העיר קרית שמונה מיום כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר
 ,)2011נבחרו יגאל בוזגלו ובוריס סידלקובסקי 3לכהונת סגני
ראש עיריית קרית שמונה ,לפי סעיף  15לחוק.
כ"ה בשבט התשע"א ( 30בינואר )2011
(חמ )3—743
אמנון בן–עמי
ממלא מקום המנהל הכללי
של משרד הפנים
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .1392

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה
לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה ,1אצלתי
לשי מלכה ,ת"ז  ,025498320את סמכויותי כמפקח על התעבורה
לעניין חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז ,21977-ולעניין תקנות
שירותי הובלה ,התשס"א.32001-
כ"ה בשבט התשע"א ( 30בינואר )2011
(חמ )3—214
אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה
__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173

 2ס"ח התשנ"ז ,עמ' .222
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .446

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

תיקון טעות בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
אני מודיעה כי בהודעתי על אישור שיכונים ציבוריים,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6086התש"ע ,עמ'  2928לצד "נס
ציונה" ,בטור שכותרתו "מס' תכנית" ,במקום " "3/50/15צריך
להיות " "3/50/16ובמקום " "3/50/16צריך להיות "."3/50/15
י"ב בטבת התשע"א ( 19בדצמבר )2010
(חמ )3—74
אילת אלקרט
מרכזת רישום
מינהל מקרקעי ישראל

הסמכה בסמכות כניסה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את האנשים
ששמותיהם מפורטים להלן להיכנס בכל עת סבירה לחצרים
שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי או שקיים להם יסוד סביר
לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים
בהם את הוראות החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון
או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף  7לחוק:
אריאל בן עמי ,ת"ז 037493285
סאמר סאלח ,ת"ז 040387003
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—2495
דורית זיס
הממונה על איכות הסביבה
__________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

הודעה בדבר פקיעת תוקף של חלק מזכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-

של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ב' בכסלו התשע"א
( 9בנובמבר  )2010בתיק בד"מ  ,041/2010החליט להטיל על עורך
הדין גואד לובנאסי ,ת"ז  ,37657640רישיון מס'  ,38833עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  3חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ה באדר א' התשע"א ( 1בפברואר
 )2011עד יום כ"ו בניסן התשע"א ( 30באפריל .)2011
ד' בכסלו התשע"א ( 11בנובמבר )2010
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום א' בשבט התשע"א
( 6בינואר  )2011בתיק בד"מ  ,002/2010החליט להטיל על עורך
הדין חוסיין עווד ,ת"ז  ,33245044רישיון מס'  ,34956עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  6חודשים.
תוקף ההשעיה מיום א' בשבט התשע"א ( 6בינואר )2011
עד יום ג' בתמוז התשע"א ( 5ביולי .)2011
ד' בשבט התשע"א ( 9בינואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום י"א
בשבט התשע"א ( 16בינואר  )2011בתיק בד"מ  ,028/2007החליט
להטיל על עורך הדין משה מיימרן ,ת"ז  ,1093657רישיון מס'
 ,9106עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של חודשיים.

אני מודיע לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-על
פקיעת תוקפן של זכויות "אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלות"
ו"דלק קידוחים שותפות מוגבלת" ב"מובלעת חלמיש" 2שברישיון
"/327צורים" .3ביום כ"ז בחשוון התשע"א ( 4בנובמבר .)2010

תוקף ההשעיה מיום י"א בשבט התשע"א ( 16בינואר )2011
עד יום ט' באדר התשע"א ( 15במרס .)2011

ל' בחשוון התשע"א ( 7בנובמבר )2010
(חמ )3—629

י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—94

יעקב מימרן
הממונה על ענייני הנפט

__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1579
 3י"פ התשס"ה ,עמ'  ;3930התש"ע ,עמ' .2141
.

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ביום
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595
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ל' בחשוון התשע"א ( 7בנובמבר  ,)2010בתיקי על"ע ,9/08 ,8/08
החליט להשאיר על כנו את גזר הדין של בית הדין המשמעתי
הארצי של לשכת עורכי הדין אשר הטיל על עורך הדין אהרון
איטח ,ת"ז  ,68451251רישיון מס'  ,13478עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  9חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ה' בשבט התשע"א ( 10בינואר )2011
עד יום י"א בתשרי התשע"ב ( 9באוקטובר .)2011
ט"ו בשבט התשע"א ( 20בינואר )2011
(חמ )3—94

להטיל על עורכת הדין ורד עאסי ,ת"ז  ,29798196רישיון מס'
 ,28548עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  6חודשים ,שלושה מהם חופפים לעונש קודם ו– 3חודשים
במצטבר לו.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"ב ( 14בפברואר
 )2012עד יום כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר )2010
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום א' בטבת התשע"א
( 8בדצמבר  )2010בתיק בד"מ  ,175/2010החליט להטיל על עורך
הדין עמירם רוזנברג ,ת"ז  ,3813417רישיון מס'  ,7422עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  10שנים.
תוקף ההשעיה מיום א' בטבת התשע"א ( 8בדצמבר )2010
עד יום כ"א בכסלו התשפ"א ( 7בדצמבר .)2020
ה' בשבט התשע"א ( 10בינואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ג בטבת התשע"א (20
בדצמבר  )2010בתיק בד"מ  ,030/2010החליט להטיל על עורך
הדין יצחק סלומון ,ת"ז  ,50095454רישיון מס'  ,9181עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  10שנים.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"א ( 26בינואר
 )2011עד יום י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר .)2021
ז' בשבט התשע"א ( 12בינואר )2011
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ד בטבת
התשע"א ( 21בדצמבר  )2011בתיק בד"מ  ,012/2010החליט
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב בארותיים מחלת
הניוקסל:
בארותיים ,בורגתה ,בית הלוי ,בית יצחק ,גאולים ,זמר,
חניאל ,טייבה ,יד חנה ,ידידיה ,כפר הרא"ה ,משמר השרון,
נורדיה ,ניצני עוז ,עולש ,צור נתן ,תנובות וכל מקום אחר
הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב בארותיים.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3—126
רוני עוזרי
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעה על החלת חוקי עזר  -המועצה המקומית שהם
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,החליטה המועצה המקומית שהם ,לפי הצעת ראשהמועצה המקומית שהם ובהסכמת היועץ המשפטי שלה,
להחיל את חוקי העזר האלה:
( )1חוק העזר לשהם (מיחזור) ,התש"ע;22010-
( )2הסעיפים הבאים בחוק עזר לשהם (שמירת איכות הסביבה,
מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשנ"ו1996-
(להלן  -חוק העזר):

3

(א) סעיף (2א) לחוק העזר ,למעט בכל הנוגע למפגע
שמקורו בפסולת בניין כהגדרתה בחוק העזר ,ולמפגע
שמקורו בפסולת כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון,
התשמ"ד( 21984-להלן  -חוק שמירת הניקיון) המצויה
במצב צבירה נוזלי בשטחים ציבוריים;
(ב)

סעיף  8לחוק העזר;

__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;534התשע"א ,עמ' .299
 2ק"ת-חש"ם ,התש"ע ,עמ' .384
 3ק"ת-חש"ם ,התשנ"ו ,עמ'  ;322התשס"ג ,עמ' .282
 4ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשנ"ז ,עמ' .132

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

(ג)

סעיף (10ב) לחוק העזר ,למעט בכל הנוגע לפסולת
בניין כהגדרתה בחוק העזר ,ולפסולת כהגדרתה בחוק
שמירת הניקיון ,המצויה במצב צבירה נוזלי בשטחים
ציבוריים;

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-

(ד)

סעיף (10ה) לחוק העזר למעט בכל הנוגע לפסולת
בניין כהגדרתה בחוק העזר ,ולפסולת כהגדרתה בחוק
שמירת הניקיון ,המצויה במצב צבירה נוזלי בשטחים
ציבוריים;

מחוז ירושלים

(ה) סעיף  11לחוק העזר ,למעט בכל הנוגע לפסולת בניין
כהגדרתה בחוק העזר ,ולפסולת כהגדרתה בחוק
שמירת הניקיון ,המצויה במצב צבירה נוזלי בשטחים
ציבוריים;
(ו)

סעיף (15ג) לחוק העזר ,למעט בכל הנוגע ללכלוך או
לזיהום שמקורו בפסולת בניין כהגדרתה בחוק העזר,
וללכלוך או לזיהום שמקורו בפסולת כהגדרתה בחוק
שמירת הניקיון ,המצויה במצב צבירה נוזלי בשטחים
ציבוריים;

(ז)

סעיף  16לחוק העזר;

(ח) סעיף (17ג) לחוק העזר;
(ט)

סעיף  57לחוק העזר;

(י)

פרק י"ג לחוק העזר.

ההודעה על החלת חוקי עזר שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6103התש"ע ,עמ'  - 3611בטלה.
י"'ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—3951
גיל ליבנה
ראש המועצה המקומית שהם

הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית שהם
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח-
( 12008להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי את
עובדי המועצה המקומית המפורטים להלן לפקחי אכיפה
סביבתית בתחום המועצה המקומית שהם לפי חוק זה:
אבי אמירה ,ת"ז 58070665
יוני טוביץ ,ת"ז 61224762
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים מכהנים
בתפקידם.
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—4029
__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

גיל ליבנה
ראש המועצה המקומית שהם

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12750/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רמת
אשכול ,רח' ים סוף  ,8קואורדינטה  ,221.100 :Xקואורדינטה
 ;634.250 :Yגוש ( 30245מוסדר) ,חלקה  175בשלמותה .הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבות יח"ד לדירה בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר לדירה ברח' ים סוף .8
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'; ב) קביעת בינוי לתוספות
בניה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי (נספח מס'  .)1מודגש
בזה כי שטח כל יחידת דיור אינו עולה על  120מ"ר;
ג) קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה
בשטח וקביעתם ל– 2,276.51מ"ר (מתוכם  1,921.16מ"ר
עיקריים ו– 355.35מ"ר שטחי שירות); ה) קביעת שלבי ביצוע
להקמת תוספות הבניה כאמור; ו) קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות
בגין גדרות להריסה; ח) קביעת הוראות בגין עצים לשימור
ועקירה.
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13486/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רמות,
שטח בין רח' מינץ בצפון מזרח התכנית ,שד' גולדה מאיר
במערב ,רח' אלימלך מליז'אנסקי בדרום מזרח ,ורח' מירסקי
בדרום התכנית ,קואורדינטה  ,218.100 :Xקואורדינטה :Y
 ;636.750גוש  ,30727חלקות  89 ,66 ,62 ,45 ,35 ,34בשלמותן;
גוש  ,31278חלקות  8 ,7בשלמותן .הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בתוואי שטח עם זיקת הנאה ובקווי
בניין מאושרים ,קרית חינוך רמות ,שד' גולדה מאיר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי תוואי מאושר של שטח
עם זכות מעבר לרכב מוטורי ולהולכי רגל ,לפי תכנית ,9398
וקביעת תוואי חדש במקומו; ב) שינוי קווי בניין וקביעת
קווי בניין חדשים; ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ד) קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

יצחק בלק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל

מרחב תכנון מקומי בית שמש

מחוז תל אביב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בש/מק853/כ"ג" ,שינוי לתכנית מס' מי/במ.853/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכ' ב',
רמת בית שמש ,רח' בן עזאי  ,28-20רח' יוסי בן קיסמא ,14-6
 ;22-20השטח שבין קואורדינטות רוחב  198.210וקואורדינטות
אורך  ;628.728גוש  ,5943חלקה ( 324ארעית).
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת זכויות בניה בהיקף
שלא יעלה על  120מ"ר ברוטו ליח"ד; ב) שינוי קווי בניין; ג) מתן
הוראות בינוי ותנאים ומתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6055התשע"א ,עמ' .1674
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל שורק  ,10רמת בית שמש,
טל'  ,02-9900777וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה מונטג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק,"647/
שינוי וכפיפות לתכניות הל/מח250/ד ,מי ,250/מי.360/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון ,רח'
התאנה  - 2גוש  ,30367חלקה  120בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת המגרש לשני מגרשים,
שינוי בקווי בניין המותרים ,וכן קביעת זכות מעבר להולכי רגל
על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל ,ת"ד ,3424
רח' החוצבים  ,2מבשרת ציון ,טל'  .02-5333125העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' תא/מק ,"3886/מתחם יצחק שדה א'.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
יצחק שדה  - 8גוש  7077מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה 47
בשלמותה; גבולות חלקה  ,47מצפון  -רח' יצחק שדה,
ממזרח  -רח' המסגר ,ממערב  -חלקות  ,46 ,45מדרום -
חלקה .50
מטרת התכנית :מימוש תכנית ההתחדשות העירונית
במתחם יצחק שדה ,על ידי שינוי הוראות הבינוי של
תכנית מס' תא.3319/
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין ,על ידי:
 )1שינוי בקו בניין עילי ברח' המסגר מ– 14.4מ' לפי מדידה
ל– 9מ' ,ומ– 12.8מ' לפי מדידה ל– 7.5מ';  )2איחוד קו בניין,
וקו בניין עילי דרומיים ל– 7מ';  )3שינוי בקו בניין צדי
מזרחי מ– 12.8מ' לפי מדידה ל– 7.5מ' .הכל לפי המסומן
בתשריט; ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי
או עיצוב אדריכליים ,על ידי )1 :שינוי מס' קומות ,מ–4
קומות בסיס  19 +קומות מגדל  +קומת מיתקנים טכניים
(סך הכל  24קומות) ,ל– 4קומות בסיס  28 +קומות מגדל +
קומת מיתקנים טכניים גבוהה/כפולה (סך הכל  33קומות);
 )2קביעת גובה מבנה יחסי מרבי של עד  +140.50מ';
 )3בינוי זה משקף תוספת זכויות אפשרית מרבית למגרש.
אם יוספו פחות זכויות או לא יוספו כלל ,יקטן גובה
הבניין ומס' הקומות בהתאמה ,אך לא פחות ממס' קומות
מאושר;  )4שינוי גובה קומת מגדל טיפוסית מכ– 3.2מ' לעד
 3.8מ' ברוטו;  )5קביעת גובה מרתף :בעבור שתי קומות
מרתף עליונות לא פחות מ– 4מ' (מדוד לתחתית קורות)
לפי תכנית מאושרת תא .3319/בקומות אלו יותרו הנמכות
מקומיות לצורכי קונסטרוקציה ,מערכות ופיתוח בשטח
של עד  25%משטח המגרש בכל קומה ,כך שהגובה נטו
יהיה נמוך מ– 4מ';  )6תכנית זו לא מוסיפה זכויות בניה
ואינה מהווה שינוי בשטח המותר לבניה;  )7אין בתכנית
זו לשנות מהוראות התכנית הראשית תא ,3319/פרט
לעניינים שתכנית זו מתייחסת אליהם במפורש; ג) שינוי
גאומטרי בגבולות השפ"פ בלא שינוי בשטחו.
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(" )2תכנית מס' תא/מק/תא/מק ,"3928/רח' מיכאל אנג'לו
.23-21
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
מיכאל אנג'לו  ,23-21שכ' מ' יפו-מע' לשדרות ירושלים
 גוש  7023מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות  32 ,31בשלמותן.שני מגרשים על רח' מיכאל אנג'לו הממוקם ביפו ,מדרום
לרח' יהודה הימית ,ממערב לרח' שבטי ישראל וממזרח
לרח' יפת.
מטרת התכנית :התכנית באה לשנות את הוראות הבינוי
והעיצוב לגבי שני מגרשים בתחום תכנית מיתאר מס'
 ,2570תא/במ 43/דנטה ,במטרה לשפר את איכות התכנון
ולהגדיל את הצפיפות במגרשים .התכנית מבקשת לאחד
את המגרשים למגרש אחד ,לקבוע הוראות בינוי ועיצוב
לבניין שיוקם על מגרש זה ,כולל התרת הקמת קומה נוספת
ולאפשר הקמת דירות בשטח ממוצע של  65מ"ר ,כל זאת
במסגרת זכויות הבניה הקיימות ובלא תוספת זכויות בניה
חדשות.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד מגרשים למגרש בניה
אחד; ב) הגדלת צפיפות באמצעות קביעת גודל דירה
ממוצע מינימלי על  65מ"ר עיקרי; ג) הגדלת גובה מותר
לבניה כך שתתאפשר הקמת קומה נוספת ,סך הכל  4קומות
וקומת גג חלקית; ד) הגדלת תכסית קומת הגג המרבית
ל– ;75%ה) קביעת הוראות בינוי ועיצוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום,
במשרדי מינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים ,מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש
התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

ייעוד; ב) חפירת מרתפים בכל תחום החלקה למגורים ולשצ"פ
כנדרש בעבור מילוי דרישות החניה של הבניין ,כולל שימוש
במיתקנים מכניים (מעליות ,מכפילי חניה וכד') ,בעבור
שירותי מבנה (מיתקנים טכניים ,שטחים לרווחת הדיירים),
מחסנים דירתיים וכד' ,הולכי רגל וחניה בשטח התת–קרקעי
כולו ,בהתאם להוראות תכנית ע ;1-ג) שינוי חלוקת שטחי
בניה על ידי ביטול הדרך בין חלקות המגורים והרחבת תחום
הדרך לכיוון רח' ציהתל"י בלא שינוי בסך כל השטח המיועד
לדרך; ד) קביעת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל ברוחב  4מ'
ובגובה של שתי קומות לפחות; ה) הגדלת מס' יחידות הדיור
מ– 33יח"ד ל– 61יח"ד ,בשטח ממוצע של  65מ"ר ליח"ד במקום
 110מ"ר ליח"ד; ו) שינוי קווי הבניין לרחובות ארליך וירחינאי
לקו בניין  0ויהיה מחייב לאורך של  9.80מ' לפחות .לרח' ציהתל"י
קו בניין  1.5מ' מגבול המגרש; ז) שינוי קווי הבניין הצדיים
ולשצ"פ ל– 5מ'; ח) שינויים בגובה המבנה מ– 10.5מ'  3 +מ' (גג)
ל– 12.80מ'  3.30 +מ' (גג); ט) הבלטת מרפסות כלפי החזית
הקדמית והחזיתות הצדדיות לפי המוגדר בתקנות ולפי
המסומן בנספח הבינוי; י) תוספת שטחי שירות כנדרש לפי
החוק לצורך הסדרת ממ"ד בעבור יחידות הדיור הנוספות;
יא) שינוי צורת השצ"פ בלא שינוי בשטחו; יב) מקרקעין
המיועדים לצורכי ציבור לפי סעיף (188ב) לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-יופקעו על ידי הוועדה המקומית ויירשמו על
שם הרשות המקומית בהתאם .מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק
יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצורכי ציבור ,כהגדרתם
בסעיף (188ב) לחוק התכנון והבניה ,יופקעו על ידי הוועדה
המקומית במידת הצורך ובכפוף לכל דין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6146התשע"א ,עמ' .406
התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,שד'
בן גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' תא/מק/תא/
מק ,"3894/רח' ציהתל"י .10-2

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק,"3149/
שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב/158/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
ציהתל"י  - 10 ,9 ,8 ,6 ,4 ,2גוש  7045מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקות ארעיות  4-1בשלמותן ,ח"ח  ;9גבולות התכנית :רח'
ארליך בצפון ,רח' שמואל ירחינאי בדרום ,רח' ציהתל"י במזרח
ובמערב באותו הבלוק מבני ציבור ושצ"פ.
מטרת התכנית :א) הקטנת שטח יחידת הדיור הממוצעת
ויצירת מגוון דירות לפי תמהיל הכולל דירות מרווחות,
ממוצעות וקטנות ,זאת לצורך התאמה של גדלי הדירות למגוון
של מבקשי דיור; ב) איחוד וחלוקה מחדש של החלקות לצורך
יצירת מגרש בניה מאוחד לשיפור הבינוי ומרתף משותף,
פיתוח שטחים פתוחים בתחום התכנית ,זכות מעבר לציבור
והנחיות עיצוביות לבינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של חלקות
ארעיות  ,4 ,3 ,2 ,1בלא שינוי בסך כל השטח המאושר בכל
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק  -גוש ,6192
ח"ח  ;475 ,1גוש  ,6195ח"ח .312 ,311 ,6
עיקרי הוראות התכנית :הקמת גשר להולכי רגל מעל רח'
ז'בוטינסקי המחבר בין רח' אהרונוביץ מצד דרום לבין רח'
פלמ"ח מצד צפון.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
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טל'  .03-5776487העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בב/מק ,"3125/תוספת יח"ד ברח' גרונר 46א ,שינוי לתכנית
בב/105/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' גרונר 48א
 גוש  ,6196חלקה  339בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :תוספת יח"ד אחת מעבר ל–11
יח"ד המותרות בקומות א-ג (כולל הקלות מאושרות) ,סך הכל
 12יח"ד בקומות א-ג ( 6בכל מחצית מגרש) ,בלא תוספת שטח
עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6101התש"ע ,עמ' .3572
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בב/מק ,"3129/תוספת יח"ד ברח' הרב שר  ,5שינוי לתכניות
בב/105/א ,בב.637/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרב שר 5
 גוש  ,6122חלקה  655בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :תוספת יח"ד אחת מעבר ל– 8יח"ד
המותרות במגרש (כולל הקלות מאושרות) ,סך הכל  10יח"ד
(כולל דירת נכה אחת) ,בלא תוספת שטח עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' .821
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
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מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"551/שינוי לתכנית מיתאר
מס' גב/מק.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,מרחב
התכנון המקומי גבעתיים.
מטרת התכנית :לאפשר שימוש במיתקני חניה מכניים
וחשמליים לצורך תקן חניה בתוספות בניה ,בהתאם
לתמא 38ולעיבוי בניה למבנים קיימים למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) למרות האמור בסעיף 4.3
לתכנית גב/מק 2002/מותר יהיה להתקין מיתקני חניה
לפי תנאי תכנית זו ,לשם סיפוק מקומות חניה נוספים
שיש להתקין לפי תקן החניה המחייב בשל תוספת שטחי
בניה ו/או יחידות דיור לפי תמא ,38או לפי תכנית אחרת
החלה במקום; ב) מיתקני החניה יהיו תת–קרקעיים (כאשר
המיתקן סגור ,רכב אחד או שניים יהיו מתחת למפלס החצר
ורכב אחד במפלס החצר) ,אלא אם כן תשתכנע הוועדה
המקומית כי התקנת מיתקן חניה תת–קרקעי אינו אפשרי
מבחינה טכנית ,או שאינה סבירה בנסיבות העניין .במקרה
כזה תהיה הוועדה המקומית רשאית לאשר התקנת מיתקן
חניה על–קרקעי .בכל מקרה השימוש במיתקן יתאפשר
בלא תלות במשתמשים אחרים במיתקן; ג) יותר שימוש
רק במיתקנים שיעמדו בדרישות התקנים הישראליים
הרלוונטיים ,בדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות
ולגהות ואישורי תקינות תקופתיים; ד) מיתקני החניה
יותקנו בתחום קווי הבניין ובמידה והוועדה המקומית
תשתכנע כי הצבת מיתקני החניה אינה אפשרית בתחום
קווי הבניין ,יהיה מותר לוועדה המקומית לאשר התקנת
מיתקני חניה מחוץ לקווי הבניין בדרך של אישור הקלה
לפי סעיף  147לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
מיתקני החניה שיוצבו מעבר לקו הבניין יהיו חייבים
להיות תת–קרקעיים; ה) מיתקני חניה תת–קרקעיים יהיו
מצוידים במנגנון סגירה אוטומטי; ו) יש לקבל אישור
מהנדס הוועדה לעיצוב ולחומרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.11.2009ובילקוט הפרסומים  ,6033התש"ע ,עמ' .950
(" )2תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"565/שינוי לתכניות מיתאר
מס' גב/מק ,2002/גב.53/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' שינקין 48
 גוש  ,6166חלקה  58בשלמותה.מטרת התכנית :א) שינוי הוראה  6.1.2בתבע גב/מק2002/
בדבר קווי בניין; ב) העברת חלק משטחי המסחר לקומות
העליונות; ג) הרחבת קומת כניסה עד לגבולות המגרש
בצדו האחורי וחלק מהצדי; ד) בניית המבנה בשני
אגפים.
עיקרי הוראות התכנית :א) קווי בניין לצדדים 2.70 :מ'
במקום  3מ' ,קו בניין אחורי 4.50 :מ' במקום  5מ' ,קו בניין
אחורי למרפסות 2.50 :מ' ,קו בניין קדמי למרפסות 3 :מ';
ב) העברת  5.4%שטחי מסחר משטח המגרש לטובת מגורים
לקומות עליונות ,סך הכל שטחים לבניה ,214%=35%+179%
מהם  50מ"ר למסחר; ג) הרחבת קומת כניסה עד גבולות
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המגרש האחורי וחלקו מהצדי כשחלקה האחורי נמצא מתחת
לפני הקרקע וייעודו לחניה בלבד כדי לעמוד בתקן החניה
הדרוש; ד) בשל היות המגרש מדרוני בניית המבנה תהיה
בשני אגפים; ה) בניית קורות עיצוביות למבנה בקו החזית;
ו) קו בניין קדמי למסחר  0.00מ' ,הכניסה למסחר תהיה
מחזית המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4477
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מושיק גולדשטיין
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

מטרת התכנית :הסדרת מערך התנועה במרחב התכנון
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד הקרקע משטח
ציבורי פתוח לשטח לדרך; ב) הרחבת דרך בתוואי מאושר
בתכנית בת–תוקף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,מחלקת תכנון עיר ,חדר ,17
רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה',
בשעות  ,12.00-9.00ביום ב' ,בשעות  .18.00-16.00כל הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח'
סוקולוב  ,22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי הרצליה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' הר/מק/1839/ה",
שינוי לתכנית הר ,1839/כפיפות לתכנית הר/2000/מ.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/מק ,"2151/שינוי לתכנית הר/410/א ,וכל התכניות
החלות על כפר שמריהו  -פירוט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רח' המסילה
 -גוש  ,6523ח"ח .161

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית כפר
שמריהו  -כל שטח שיפוט כפר שמריהו.

מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי  2מ' במקום  5מ'.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
א' מוגבל מיוחד למגורים ב' לצורך התאמה לנוהל מבא"ת;
ב) שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות;
ג) שינוי בקו בניין קדמי  5מ' ל– 2מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,מחלקת תכנון עיר ,חדר ,17
רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה',
בשעות  ,12.00-9.00ביום ב' ,בשעות  .18.00-16.00כל הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח'
סוקולוב  ,22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' הר/מק,"15/2187/
שינוי לתכנית /253א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רח' דרך
ירושלים  -גוש  ,6558ח"ח .862
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מטרת התכנית :קביעת הוראות פיתוח ותחזוקה של
חזיתות מגרשים פרטיים הפונות לרשות הרבים בכפר שמריהו
לצורך השתלבותם בסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4674
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח' בגין  ,125תל אביב,
טל'  ,03-7632585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' רג/מק/1386/א",
שינוי לתכניות רג ,340/רג/340/ג ,רג/340/ג ,1/רג/340/ג,3/
רג/מק/340/ג ,6/רג/מק/340/ג ,9/רג/340/ג ,11/רג/340/ג,21/
רג/340/ג/21/א ,רג/מק ,1386/כפיפות לתכניות רג/מק/340/
ג ,17/רג/מק/340/ג ,19/רג/340/ג ,15/רג/340/ג.3/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,שד' הטייס - 3
גוש  ,6126חלקה  272בשלמותה; גבולות התכנית :ממערב  -שד'
הטייס ,מדרום  -חלקה  273בגוש  ,6126ממזרח  -חלקות ,138
 139בגוש  ,6126מצפון -חלקה  271בגוש .6126
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מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בלא הגדלת סך
כל השטחים למטרות עיקריות.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת  3יח"ד לסך הכל  26יח"ד,
על ידי :א) פיצול יח"ד אחת הקיימת בהיתר בקומה ב' ל–,2
בלא תוספת בנפח הבניין הקיים בהיתר; ב) תוספת יח"ד אחת
בקומת כניסה בלא תוספת בנפח הבניין הקיים בהיתר; ג) דירת
גג קיימת לפי הבניין הקיים בהיתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רג/מק,"1523/
שינוי לתכניות רג/מק ,1218/רג1257/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,מפגש בין
הרחובות ז'בוטינסקי ,ארלוזרוב ורח' הגלעד במזרח סמוך
למתחם עילית  -גוש  ,6128חלקות 468 ,180 ,179 ,49-47
בשלמותן; גבולות התכנית :מצפון  -דרך ז'בוטינסקי ,מדרום
 רח' ארלוזורוב ,ממערב  -מגרש  ,10תכנית רג ,1257/ממזרח חלקות  570/1 ,205 ,203וח"ח  180בגוש .6128מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין עיליים ,קרקעיים ותת–קרקעיים;
ג) ניוד זכויות בין הבניינים; ד) שינוי בינוי  -מותר  40קומות;
ה) שינוי זכות מעבר להולכי רגל.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת הבעלים ושינוי גבולות המגרשים בתחום התכנית,
בלי לשנות את סך שטח החלקות הציבוריות והפרטיות;
ב) קביעת מס' קומות וגובה הבניין ל– 40קומות; ג) קביעת
בינוי מנחה ושינוי קווי בניין; ד) העברת זכויות בניה ויח"ד בין
הבניינים בתחום התכנית ,בלא הגדלת סך כל זכויות הבניה
לבניין הצפוני; ה) קביעת זכות מעבר להולכי רגל .שינוי מיתאר
זיקת הנאה להולכי רגל הקבוע בתכנית רג/מק 1218/בלא שינוי
בסך השטח לזיקת הנאה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק שחם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק1826/יד" ,שינוי
מעטפת הבניין ברח' מעלה השחרור  ,13חיפה ,גוש ,10841
חלקה .16
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכ' ואדי
סאליב ,רח' מעלה השחרור  - 13גוש  ,10841חלקה .16
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מעטפת הבניין על ידי תוספת
קומה ותוספת שטח בניה כדי לנצל את זכויות הבניה
המאושרות תוך שיקום ושימור של המבנה :א) שינוי של
הוראה לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי לעניין
מעטפת הבניין וגובה (מפלס מרבי מותר מ– +59ל–;)+67
ב) תוספת שטח בניה במסגרת ההקלות המותרות;
ג) תוספת קומה מעל המותר במסגרת ההקלות המותרות.
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק1991/א" ,בית
המילואים ,רח' יפה נוף ,שינוי הוראות בניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,הקרקע
הכלולה בתכנית זו נמצאת בקרבה למרכז הכרמל במגרש
עם חזית לרח' יפה נוף  34וחזית לשד' הנשיא  - 45גוש
 ,11686חלקה  ,34ח"ח  ;33 ,31גוש  ,11683ח"ח .30
מטרת התכנית :שינוי הוראות בניה ,תוספת שימוש מסחרי
בבניין החדש.
עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות למרפסות
זיזיות בחזית קדמית ואחורית של המבנה החדש;
ב) תוספת שימוש למסחר בקומת הקרקע של הבניין
החדש; ג) תוספת קומה בבניין החדש עם נסיגה מחזית
קדמית ,אחורית וצדית; ד) שינוי שטח שירות לאכסדרה
בבניין לשימור בלבד על חשבון שטח שירות אחר ,בלא
שינוי בסך כל שטחי השירות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה
לתכנון עיר ,רח' ביאליק  ,3חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הוועדה המקומית ,ת"ד  ,4811רח' חסן שוקרי  ,14חיפה
 .31047המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,31048
טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק780/יג" ,שינוי
לתכנית חד.780/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' ביאליק,
פינת רח' אבשלום  -גוש  ,10041חלקה  107בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי מס' יחידות דיור ,מ– 8יח"ד (פיצול
דירה קיימת ל– 2יח"ד); ב) שינוי בקו בניין למבנה קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור מ– 8יח"ד
במצב מאושר ל– 9יח"ד מוצע; ב) הקלה בקו בניין קדמי (צפוני)
מ– 5מ' במצב מאושר ל– 3.97מ' במצב מוצע; ג) הקלה בקו בניין
קדמי (מזרחי) מ– 5מ' במצב מאושר ל– 4.63מ' במצב מוצע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק780/ט" ,שינוי לתכנית חד.780/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10037
חלקה  242בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת תכסית קרקע מ–30%
(במצב תכנוני קיים) ל–( 40%במצב מוצע); ב) שינוי קו בניין
מזרחי מ– 4מ' ל–.0.00
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.2.2008ובילקוט הפרסומים  ,5782התשס"ח ,עמ' .2140

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית טבעון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' טב/מק/132/א" ,שינוי
קווי בניין באלרואי.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית טבעון  -גוש
 ,11389חלקה  12בשלמותה; גוש  ,11385חלקה  65בשלמותה;
גוש  ,12193חלקה  15בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין המופיעים
בתכנית טב :132/א) קדמי מ– 5מ' ל– 4מ'; ב) צדי מ– 4מ' ל– 3מ';
ג) אחורי מ– 5מ' ל– 4מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון ,ת"ד ,1060
קרית טבעון  ,36100טל'  .04-9539210העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8633433
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טב/מק/92/א" ,החלפת שטח דרך לחניות ,בבנה דירתך,
מורדות אורנים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית טבעון  -גוש
 ,12706חלקות  ,23 ,22 ,20-17 ,15 ,14 ,12-10חלקי חלקות .16 ,9
מטרת התכנית :א) החלפת שטח בייעוד מגורים לייעוד
דרך ,ושטח בייעוד דרך לחניות פרטיות בייעוד מגורים בלא
שינוי בזכויות הבניה; ב) ביטול שטח דרך מאושרת וייעודה
לחניות פרטיות בייעוד מגורים; ג) ביטול שטח מגורים וייעודו
לדרך לשימוש מדרכה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.1.2009ובילקוט הפרסומים  ,5908התשס"ט ,עמ' .2074
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון ,כיכר בן גוריון ,טל' ,04-9539210
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8633433וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד אריאלי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חכ/מק/22/יב" ,איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ,עין אילה,
שינוי לתכנית חכ/22/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין אילה  -גוש ,11002
ח"ח  ;33מגרש  43בחלקו; מגרש  95בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים; ב) שינוי קווי בניין במגרש מגורים א' ,מס'  95בתכנית
חכ/22/ב.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
על ידי החלפת שטחים משטח אזור מגורים א' לשטח פרטי פתוח,
ומשטח פרטי פתוח לשטח אזור מגורים א'; ב) שינוי קווי בניין
הקבועים בתכנית במגרש מס'  95המיועד למגורים א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד"נ חוף הכרמל ,טל' ,04-8136213
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם 15א ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל' .04-6351789
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' ענ/מק,"1089/
שינוי לתכנית מיתאר ענ ,119/עארה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר עארה  -מערב
 גוש  ,12156ח"ח .4עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה לח"ח  4בגוש
 12156בלא הסכמת הבעלים; ב) הגדלת שטחי ציבור; ג) יצירת
בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים; ד) שינוי בקו בניין; ה) שינוי
בגודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.7.2009ובילקוט הפרסומים  ,5988התשס"ט ,עמ' .5322
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מוחמד סובחי גבארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' ש/מק/943/א" ,רח' צה"ל בזכרון יעקב ,שינוי לתכנית
ש.943/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מס' מק/ען ,"1155/שינוי לתכנית מיתאר
מס' ענ.358/

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקת מגרשים; ב) שינוי
בקו בניין; ג) שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגרבייה -
גוש  ,8756חלקה  32בשלמותה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.7.2009ובילקוט הפרסומים  ,5988התשס"ט ,עמ' .5322

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בהסכמת
הבעלים לחלקה  32בגוש  ;8756ב) יצירת בסיס חוקי לרישוי
מבנים קיימים; ג) שינוי בקווי בניין לבניינים קיימים.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב,
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל'  ,04-8616252וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,רח' צה"ל
 -גוש  ,11320חלקות  106 ,23בשלמותן ,ח"ח .108 ,99

יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק ,"56/329/שינוי
לתכנית הר/5/329/ד.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
הארבל  - 16גוש  ,6412חלקה .521
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 4.4מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7קומה ב' ,הוד השרון ,45265
טל'  .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
יב/מק ,"3/12/129/מבואות ערים ,מרכז מסחרי ,שד' דואני,
שינוי בקו בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,שד' דואני
מצפון ,ורח' גיבורי החיל ממערב  -גוש  ,3511ח"ח ,138 ,120 ,43
.143
מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין צדי לכיוון מערב וכן ניוד
זכויות בניה בין הקומות והגדלת תכסית בלא תוספת אחוזי
בניה; ב) הקטנת קו בניין קדמי.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין צדי-מערבי
ל– 0.0מ' במקום  4מ' המותרים; ב) הקטנת קו בניין קדמי לכיוון
שד' דואני מ– 5מ' המותרים ל– 4מ' לפי הקיים; ג) ניוד זכויות
בניה 10% :שטח עיקרי מקומה ב' לקומת הקרקע ,בלא שינוי
באחוזי הבניה המותרים; ד) ניוד זכויות בניה 6% :שטחי שירות
מקומת קרקע לקומות א ו–ב ,בסך של  3%לקומה; ה) הגדלת
תכסית מותרת מ– 50%ל–.60%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6167התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה  ,70600טל' ,08-9433383
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד'
הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה  ,72430טל'  ,08-9788444וכל

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה
מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
יד/מק/5025/א" ,בית ספר נר ישראל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד-מונוסון  -גוש
 ,6685ח"ח  ;11מגרש  54בחלקו.
עיקרי הוראות התכנית :א) התאמת קווי הבניין בעבור
בית ספר הקיים לפי התשריט המצורף; ב) הגדלת התכסית
המותרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.2.2004ובילקוט הפרסומים  ,5285התשס"ד ,עמ' .2430
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד-מונוסון ,רח' מרבד הקסמים  ,6ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק/ב/4/ט".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח'
הרעות  - 1גוש  ,6435ח"ח .41
מטרת התכנית :א) תוספת קומות; ב) ניוד זכויות ,שטחים
ויחידות דיור בין הבניינים במגרש.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת קומות כמצוין בנספח
הבינוי ,במקום ק+3+ג וחללי גג יהיה ק+6+ג וחלל גג .יתאפשר
ניוד זכויות (שטחים ויחידות דיור) בין הבניינים במגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

עיקרי הוראות התכנית :לקבוע הוראות בינוי ועיצוב
אדריכליים ,וכן הוראות בדבר קווי בניין לצורך הקמת תחנות
דלק זעירות.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

תנאים ומגבלות לפי סעיף  78לחוק :בתחום התכנית
שבהכנה לא יוצאו היתרי בניה לתחנות דלק זעירות.

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' כס/מק/80/1/ד".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' זטלר
 ,14 ,12רח' ספיר  ,19 ,17 ,15 ,13רח' מזרחי  ,3 ,1רח' פריבר
 ,4 ,2רח' חיימוביץ  - 3 ,1גוש  ,7621ח"ח .383 ,382 ,371
מטרת התכנית :שיפור הבינוי למגורים ,על ידי העברת
שטחי בניה ממגרש תעסוקה והגדלת שטחי הדירות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של הוראות בדבר בינוי
או עיצוב אדריכליים הכוללים שינויים בפריסת המבנים
על המגרש ושינויים במס' הקומות; ב) שינוי חלוקת שטחי
הבניה המותרים בתכנית בלא שינוי בסך כל השטחים
המותרים לבניה ,על ידי ניוד שטחי תעסוקה למגורים; ג)
שינויים בקווי הבניין כמפורט בתשריטים ובתכנית הבינוי.
(" )2תכנית מיתאר מס' כס/מק/5/22/ה".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' ויצמן ,14
רח' זאב גלר  - 1גוש  ,6426חלקה  336בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת יחידת דיור לבית מגורים בן 5
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת יחידת דיור אחת לבית
מגורים בן  5יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הכנת תכנית וקביעת תנאים להיתר

תוקף התנאים :יהיה עד להפקדת התכנית ,דחייתה או עד
שיבוטלו או ישונו התנאים על ידי הוועדה המקומית או לפרק
זמן שלא יעלה על שלוש שנים ממועד פרסומה של הודעה זו,
הכל לפי המועד המוקדם מביניהם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות ,רח' תלתן ,1
מודיעין-מכבים-רעות ,טל'  .08-9726052כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התנאים ,רשאי לפי סעיף  78לחוק ,להגיש ערר אל ועדת הערר
המחוזית ,מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,19רמלה ,טל' .08-9716466
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת
מס' נס/מק/132/א ,"7/כפר אהרון ,שינוי לתכניות נס,1/1/
נס/132/א ,נס/מק/132/א ,1/בהתאם לתכניות נס ,2/1/נס/
/2/1ב ,נס/מק/132/א ,5/נס/מק ,6/1/נס/מק.7/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,הרחובות
העומרים והאביב  -גוש  ,3750חלקות  ,173 ,308 ,272ח"ח .283
עיקרי הוראות התכנית :תיקון לוח הקצאות וטבלת איזון
של תכנית נס/132/א ,למגרש  ,41ונס/132/א 1/למגרש 347
כמפורט בלוח הקצאות וטבלת האיזון מצב מוצע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.9.2009ובילקוט הפרסומים  ,6020התש"ע ,עמ' .536
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' ,08-9383810
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו– 78לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת "תכנית מיתאר
מקומית מס' מד/מק ,40/וקביעת תנאים להיתר.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
נת/מק ,"7/16/537/שינוי לתכניות נת ,7/400/נת/16/537/א,
נת/מק/96/7/400/ב ,נת/ב/16/537/א.2-

תחום התכנית :תחום השיפוט של עיריית מודיעין-
מכבים-רעות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' חבצלת
החוף ,שכ' אגם  - 2גוש  ,7941חלקה  117בשלמותה; גוש ,9216
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ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

חלקות  66 ,41בשלמותן ,ח"ח  ;65מגרשים  201 ,200בשלמותם
מתכנית /16/537א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,שכ'
מחנה יהודה ,רח' הרב צבי קלישר  - 9גוש  ,6384ח"ח .25

עיקרי הוראות התכנית :א) המרת שטחי המסחר למגורים
בלא שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבניה; ב) שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים ומס' יח"ד בין המגרשים;
ג) שינוי לבינוי ,על ידי )1 :שינוי הוראות התכנית בדבר
עיצוב ובינוי :ביטול הנחיות מיוחדות לבית פינתי וביטול
מעבר מקורה  -קולונדה לאורך החזית המסחרית;  )2קביעת
מס' מבנים על המגרש;  )3הגדלת מס' קומות ,מ– 2קומות
מרתף  12-11 +קומות על עמודים  +יציאה על הגג ל– 2קומות
מרתף  18 +קומות+גג; ד) שינוי קווי בניין.

מטרת התכנית :תוספת יח"ד לבניין מגורים משותף.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התשס"ה ,עמ' .4680
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' נת/מק,"26/760/
שינוי לתכניות נת ,7/400/נת/3/348/א ,נת/3/348/א  -הסבת,
נת.20/348/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' דגניה 12
 גוש  ,8235חלקה  106בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
מקומות עליונות לקומת קרקע בלי לשנות את סך כל השטח
הכולל המותר לבניה; ג) הגדלת תכסית קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4681
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"41/1211/שינוי לתכנית ,2000
כפיפות לתכניות /2000 ,1211א ,במ.14/2000/

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד ,מ– 7יח"ד
ל– 12יח"ד; ב) הרחבת דרך לצורכי ציבור; ג) הקטנת קו בניין
לכיוון מערב מ– 4מ' ל– 1.5מ' עקב הרחבת רח' קלישר.
(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"76/1212/שינוי לתכנית
 ,16/1212כפיפות לתכניות /2000 ,2000א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
שמואל סלנט  - 18גוש  ,6385חלקה  100בשלמותה.
מטרת התכנית :הפחתת כמות יח"ד מ– 14יח"ד ל– 12יח"ד
תוך הנמכת הבניין מ– 7קומות  +חדר על הגג ל– 6קומות +
חדר על הגג.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בינוי בדבר הפחתת קומות,
מ– 7קומות על עמודים  +חדר על הגג ל– 6קומות על
עמודים  +חדר על הגג ,והקטנת מס' יח"ד מ– 14יח"ד ל–12
יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1קומה  ,4חדר
 ,326פתח תקוה ,טל'  .03-9052284שעות קבלת קהל :בימים
א' ,ג' ,ה' ,בשעות  ,12.00-8.30ביום ג' בשעות  ,18.00-16.00טל'
.03-9053111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/מק,"140/
שינוי לתכנית רנ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח' צה"ל 44
 גוש  ,4259חלקה  18בשלמותה; מגרש  1בשלמותו.עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית
כמפורט )1 :שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 4מ' לגזוזטראות
בלבד;  )2שינוי קו בניין עילי צדי-שמאלי מ– 4מ' ל– 3מ';
ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים,
כמפורט :שינוי גובה מרבי של תקרה אחרונה של הבניין
מ– 23מ' מעל מפלס  0.00המתוכנן של הבניין ל– 35מ' מעל
מפלס  0.00המתוכנן של הבניין ,כשהגובה אינו כולל מיתקנים
וחדרים על הגג; ג) הגדלת מס' יחידות הדיור למגורים בלא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות למגורים ,כמפורט:
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 )1הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 14יח"ד ל– 28יח"ד;  )2הגדלת
שטח השירות למגורים מעל מפלס  0.00המתוכנן של הבניין
מ– 530מ"ר ל 1,050מ"ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"2/8/67/1/שינוי וכפיפות
לתכניות רצ ,1/8/67/1/רצ ,2/67/1/רצ ,67/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
היוזמה  ,2רח' מרק מרה מושביץ  ,2כביש  - 4311גוש ,5419
ח"ח .19 ,18
עיקרי הוראות התכנית :שינוי גודל מגרש מינימלי לשטח
של  5דונם.
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/78/6/1/שינוי וכפיפות
לתכנית רצ.78/6/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ'
רמב"ם  -גוש  ,3930חלקות  52-47בשלמותן ,ח"ח ;438
גוש  ,3931חלקות  59 ,58 ,41 ,40 ,9-2בשלמותן ,ח"ח ,10
.57 ,11
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
בעלים; ב) קביעת חלוקה למתחמים כלכליים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"28/2/2/1/שינוי לתכניות
רצ/מק ,2/66/1/רצ ,10/2/2/1/רצ ,4/2/2/1/רצ,3/2/1/
רצ ,2/2/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,בין
הרחובות שד' משה דיין ,אברהם בר ,ילדי טהרן ,מב"ת
מערב  -גוש  ,3946חלקות  352 ,343בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת תכנית פיתוח וגינון בשטח
ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התש"ע ,עמ' .1130
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/12/10/1/שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ/10/ב ,רצ.12/10/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
החלמונית  - 3גוש  ,5036חלקה  194בשלמותה ,ח"ח ,186
.190-188
עיקרי הוראות התכנית :תוספת מרפסות לבניין מגורים
בחזית הצפונית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התש"ע ,עמ' .1130
(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/61/22/1/שינוי לתכניות
רצ ,22/1/רצ/מק.61/22/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שיכון
מזרח ,רח' הפרח  - 8 ,6גוש  ,4242חלקה  341בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול התנאי למתן היתר בניה
בדבר הריסת מבנים בתכנית מס' רצ/מק 61/22/1/בתוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4682
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
מופקדת "תכנית מיתאר מס' רח/מק/800/א ,"1/36/שינוי לתכנית
רח/800/א ,36/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג,2/
רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' משה
סמילנסקי  - 12גוש  ,3703חלקה  411בשלמותה.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בתחום התכנית
ותוספת קומה בלא הגדלת שטחים עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד ,מ– 12יח"ד
ל– 14יח"ד; ב) שינוי במס' הקומות מקומת עמודים  5 +קומות
 +קומה שישית חלקית ל– 6קומות  +קומה שביעית חלקית מעל
לקומת קרקע וקומת עמודים תחתונה; ג) שינוי בבינוי המוצע;
ד) קביעת זכויות והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2טל'  .08-9392293העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

לה/מק ,"1/15/16/איחוד מגרשים ,שינוי בינוי וניוד שטחי
שירות לפי גז ,15/16/כפיפות לתכניות גז/מק/15/16/א,
גז.15/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רח' שושנה
דמארי  -גוש  ,5937חלקה  14 ,12בשלמותן.
מטרת התכנית :א) איחוד מגרשים  300ו– ;302ב) יבוטל
קירוי החניה (כפי שקבוע בתכנית מאושרת) ובמקומו יהיה
קירוי חלקי קל של החניה ב– 2שורות החניה שבמרכז המגרש
המאוחד; ג) ניוד שטחי שירות מתת–קרקעי לעל–קרקעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4684
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה ,רח' מבצע משה  ,9רמלה ,טל' ,08-9771564
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

מרחב תכנון מקומי רחובות

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

הודעה בדבר אישור תכניות מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
רח/מק/2200/ב" ,שכונת רחובות המדע ,שינוי בינוי ,שינוי
לתכניות רח ,2200/רח/בינוי ,1-/2200/כפיפות לתכניות
רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/
ב ,5/רח/מק/2200/א ,רח/תמא.2/4/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות; גבולות התכנית:
שכונת רחובות המדע  -גוש  ,3694חלקות ,173 ,121-118 ,32 ,27 ,17
 ,330 ,329 ,304 ,284 ,283 ,260-253 ,242 ,239 ,230-228ח"ח  ;326גוש
 ,3963ח"ח  ;36-34 ,32 ,31 ,20 ,8גוש  ,3700ח"ח .522
מטרת התכנית :שינוי הוראות בינוי בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית :מבוקש לעדכן הוראת בינוי בתחום
התכנית ,כגון :שינוי מיקום כניסה לרכב ,יצירת כניסה נוספת
למגרש לכלי רכב ,תוספת קומות ,אישור תכנית בינוי לאזור
מגורים א' (מבנן  ,)Kוקביעת הנחיות אדריכליות מחייבות
באזור מגורים א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4683
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' גז/מק ,"15/4/שינוי לתכניות
גז 4/ומש"מ .55
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סתריה ,קואורדינטה
 ,X189/025קואורדינטה  ;Y644/125גוש  ;3574מגרש ;31
שטח התכנית 9.878 :דונם.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה; ב) שינוי בגודל
השטח הצהוב על חשבון השטח החקלאי ,בלא שינוי בסך
השטחים; ג) שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית  3.93מ'
במקום  5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6069התש"ע ,עמ' .3306
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' גז/מק ,"20/27/שינוי לתכנית
גז.13/27/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתחיה ,קואורדינטה
 ,X641.650קואורדינטה  ;Y189.225גוש  ,4739חלקה ;57
שטח התכנית 0.610 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי מ– 4מ' ל– 2.46מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' .830
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר ,בית חשמונאי ,ד"נ שמשון  ,99789טל'
 ,08-9274082וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שד/מק,"22/434/
שינוי לתכנית שד.3/434/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
זמ/מק ,"10/521/שינוי לתכניות מס' זמ ,521/זמ/מק.8/521/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,אלישמע
 גוש  ,6655חלקה  63בשלמותה.מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים; ב) שינוי
קו בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטח חקלאי בנחלה
בשטח מגורים בנחלה ,בשטח כביש באופן זהה; ב) קו בניין
נקודתי צדי צפוני מנקודה  Aלנקודה  3.78-3.57 Bבמקום  4מ';
ג) קו בניין נקודתי צדי צפוני מנקודה  Cלנקודה  4-1.69 Dבמקום
 4מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דרום השרון ,ת"ד  ,500נוה ירק ,טל' .03-9000560
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
.08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
שד/מק ,"28/104/שינוי לתכנית שד.5/104/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,ירחיב
 גוש  ,7637ח"ח  ;27 ,26 ,9גוש  ,7638ח"ח .14 ,12 ,4מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים כדי
לאפשר מיקום ליחידת דיור נוספת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון ,ת"ד  ,500נוה ירק ,טל'
 ,03-9000560ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דרום השרון
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה ,רח' שפרינצק 33
 גוש  ,4576חלקה  ;201מגרש .28עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות דיור בלא
הגדלת סך כל השטחים העיקריים ,לחוה"ב  -תוספת יחידת
דיור בתא שטח  28Aהמוגדר בתכנית הנ"ל; ב) שינוי בקו בניין
הקבוע בתכנית לחוה"ב ,קו בניין אחורי  -מוצע  0מ' ,צדי לכיוון
חלקה  - 200מוצע  2.92מ' במקום  3מ'; ג) שינוי הוראות לפי
תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים לחוה"ב  -התכסית
המותרת תהיה מקסימום  36%במקום  30%המאושרים; ד) כל
עניין שניתן לבקשו בהקלה ,לחוה"ב  -תוספת  6%לזכויות
הבניה העיקריות לתכנית שהופקדה לפי שנת  ;1989ה) תכסית
מרבית למרתף  30%בהתאם לתכסית המאושרת מתכניות
קודמות; ו) קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים שמעבר
לגבולות החלקה ובדבר מיקום היחידה הנוספת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.9.2009ובילקוט הפרסומים  ,6020התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,צומת עקרון (על כביש
 ,)411וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית בניין ערים מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' זמ/מק,"5/534/
שינוי לתכנית מס' זמ.1/534/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה ,רח' פרנקל 14
 גוש  ,4585חלקה .410עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין לחזית לקירוי
החניה מ– 1.5מ' ל– ;0ב) שינוי הוראות בינוי לקירוי חניה
בבניה קשיחה במקום בסככה; ג) שינוי הוראות בינוי לתכנית
זמ 800/בדבר מתן אפשרות לכניסה נפרדת למרתף; ד) שינוי
הוראות בינוי בדבר תוספת קומה; ה) בניית כל סככות החניה
המאושרות ל– 3היחידות ביחידה אחת; ו) בניית כל שטחי
הגג המאושרים ל– 3יחידות הדיור מתכנית זמ 5/500/לבניה
ביחידה אחת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4685
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,צומת עקרון (על כביש
 ,)411וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה זמורה

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל
מודיעין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' חמ/מק ,"27/159/שינוי
לתכניות גז ,7/159/גז ,11/159/גז/מק ,16/159/גז/מק.25/159/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' חש/מק ,"33/4/שינוי לתכניות מקומיות משמ,1/49/
חש.1/4/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור התעשייה מושב
שילת  -גוש  ,5635ח"ח  ;4גוש  ,5636ח"ח  ;5גוש  ,5637ח"ח .8 ,1
מטרת התכנית :שיפור מערך התנועה באזור התעשייה
שילת ,על ידי הגדלת שטחים לצורכי ציבור  -דרך ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחים שנקבעו
בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור (דרך ציבורית); ב) איחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים של מגרשים ,על ידי :איחוד מגרשים
מס'  207ו– 209בייעוד שטח פרטי פתוח וחלוקתם לתאי שטח
מס'  209 ,207ו– 211בייעוד שטח פרטי פתוח ,ותאי שטח מס' 515
ו– 520בייעוד דרך מוצעת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל מודיעין ,רח' מודיעים  ,10שהם ,טל' .03-9722887
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמעון סוסן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל מודיעין
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' חש/
מק ,"1/35/4/שינוי לתכניות מקומיות משמ ,1/49/חש.1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב אודים  -גוש
 ,7951ח"ח  ;4שטח התכנית 2,546 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח לדרך ,על ידי שינוי
ייעוד קרקע חקלאית לייעוד דרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'  .09-9596505העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב אודים  -גוש ,7950
ח"ח  ;3גוש  ,7951ח"ח  ;2שטח התכנית 9,264 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה על ידי
שינוי ייעוד חלק ממגרש למגורים בנחלה לאזור חקלאי ,ושינוי
חלק מהמגרש מאזור חקלאי לאזור מגורים בנחלה .הכל בלא
שינוי בסך כל השטחים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6112התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' על/מק,33/314/
שינוי הוראות לבריכות שחייה במשמר השבעה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר השבעה -
גוש  ,6797ח"ח  ;59מגרש  216בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת בריכת שחייה לשימוש
עצמי; תכנית זו באה להוסיף הוראות בדבר הקמת בריכת
שחייה לשימוש עצמי בקו בניין קדמי  1.20מ' וקו בניין צדי
 2.30מ' ,במגרש ששטחו  591מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6146התשע"א ,עמ' .416
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק לוד ,עמק לוד ,ת"ד  ,15כפר חב"ד ,72915
טל'  ,03-2230666פקס'  ,03-9604372ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' על/
מק ,"51/391/שינוי הוראות בינוי ,אחיעזר ,מגרש  ,320כפיפות
לתכניות גז ,11/391/גז/מק.24/391/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיעזר  -גוש ,4980
ח"ח  ;3מגרש  3320בשלמותו.
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עיקרי הוראות התכנית :שינוי בבינוי לדגם של בית
המגורים שאושר בתכנית בינוי.

מטרת התכנית :יצירת כיכר בצומת הכניסה לאזור המיושב
בקדימה-צורן.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' .832

עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרך בתוואי מאושר;
ב) קביעת תנאים להוראות פיתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק לוד ,עמק לוד ,ת"ד  ,15כפר חב"ד ,72915
טל'  ,03-2230666פקס'  ,03-9604372ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4492

מנשה משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק לוד
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' בר/מק,"1/5/178/
שינוי וכפיפות לתכנית בר.178/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מישר  -גוש ,5137
חלקה  ;20מגרש .18
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין למבנים חקלאיים
קיימים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין למבנים חקלאיים
קיימים; ב) הקטנת קו בניין אחורי מ– 6מ' ל– 5.04מ' ללול קיים,
והקטנת קו בניין צדי מ– 6מ' לקו בניין משתנה מ– 3.82מ' עד  5.88מ',
המסומן בתשריט ללול קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר
 ,60948טל'  .08-9412714 ,08-9412991העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הצ/מק ,"316/1-4/שינוי לתכנית הצ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה-צורן  -גוש
 ,8034ח"ח  ;47שטח התכנית 0.729 :דונם.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור התעשייה פולג,
נתניה ,טל'  ,09-8636012ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית שאן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"51/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן ,שכ' א' 36
 גוש  ,22914חלקה  51בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין צדי ,מזרחי
ומערבי.
(" )2תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"57/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן ,שכ' אליהו 381
 גוש  ,22920חלקה  38בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין צדי-דרומי.
(" )3תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"58/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן ,מרכז ישפרו,
רח' ירושלים הבירה  -גוש  ,22923חלקה  18בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין צדיים ואחורי,
ושינוי גובה בניה מרבי.
(" )4תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"59/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן ,שכ' ד' 95
 גוש  ,22912חלקה  38בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין צדי.
(" )5תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"61/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן ,שכ' גורדון 290
 גוש  ,22916חלקה  80בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין אחורי מזרחי.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה ,ת"ד  ,1בית שאן ,טל'
 .04-6489436העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ז'קי לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19875
חלקות  24 ,14בשלמותן ,ח"ח .30 ,27 ,11
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בינוי.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים בלא שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6146התשע"א ,עמ' .417
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל' ,04-9085681
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכניות איחוד וחלוקה

מרחב תכנון מקומי נצרת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

(" )1תכנית איחוד וחלוקה מס' מק/כר ,"11/143/שינוי לתכנית
ג/במ.143/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקת שטחים כדי
לאפשר הקצאת שטח למבני ציבור.
(" )2תכנית איחוד וחלוקה מס' מק/כר."2/11913/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19871
חלקות  17 ,14בשלמותן ,ח"ח  ;27 ,24גוש  ,19873ח"ח .48
מטרת התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מיקום שטח לשצ"פ משולב
למבני ציבור ,בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע
בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל'  .04-9085681העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/כר ,"5/12813/מגרש  ,D-13שינוי בינוי.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1137/שינוי לתכנית
ג.15446/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16582
חלקה .12
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1149/שינוי לתכנית
ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16567
חלקה .2
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי
תכסית קרקע.
(" )3תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1167/שינוי לתכנית
ג.8266/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16539
חלקה .5
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות בתכנית בדבר
בינוי; ב) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים ,בלי לשנות
את כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' נצ/מק ,"1131/שינוי לתכנית ג.5175/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16579
ח"ח .21
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין וגובה מרבי לבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע.
(" )2תכנית מס' נצ/מק."1141/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16538
חלקה  77/1בשלמותה ,ח"ח .77 ,76
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין וגובה מרבי
לבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה מקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  ,04-6459203וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו– 78לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת "תכנית מפורטת
מס' עפ/מק/גבת ,"8/180/מתחם מלאכה ,שינוי לתכניות
ג/בת ,180/עפ/מק ,3/180/עפ/מק.5/180/

מס'  ,20100013מיום  ,29.12.2010לקבוע תנאים לפי סעיף 78
לחוק ,בהתאם לתכנית מס' עפ/מק/גבת ,8/180/שהחלטה
בדבר הכנתה התקבלה ביום  ,29.12.2010ולפיהם לא יוצאו
היתרי בניה הסותרים את השינויים המוצעים בתחום התכנית,
זאת לתקופה של שנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד
הפקדת התכנית ,לפי המוקדם מביניהם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .לפי סעיף
(78ב) לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-הרואה עצמו נפגע
מהחלטת מוסד התכנון לפי סעיף זה ,רשאי לערור לוועדת
הערר.
חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
אג/מק ,"049/2101/שינוי לתכנית מפורטת מס' ג 9261/ולתכנית
מיתאר ג.2101/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית יסוד
המעלה  -גוש  ,13988חלקה .13
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש בלא
הסכמה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור הגלילית ,טל'
 .04-6800077המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,אזור
תעשייה ,הרחובות המלאכה ,יהושע חנקין ,שד' מנחם בגין,
הפרסה ,השוק ,קהילת ציון ,החרמש ,המגל ,הסדן  -גוש ,16662
חלקות  66 ,65בשלמותן; גוש  ,16683חלקה  53בשלמותה,
ח"ח  ;54גוש  ,16697חלקות  60-52 ,49 ,48 ,46-2בשלמותן ,ח"ח ,47
 ;51 ,50גוש  ,16698חלקות  24 ,22 ,20-5 ,3-1בשלמותן ,ח"ח ;21
גוש  ,16699חלקות  23-21 ,19-1בשלמותן; גוש  ,16700חלקות
 51-10בשלמותן.

הודעה בדבר אישור תכנית חלוקה

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא הסכמת בעלים; ב) קביעת שטחים לצורכי ציבור ,מגרש
חניה ושצ"פים; ג) קביעת שטחים וזכויות למסחר; ד) הרחבת
דרכים קיימות; ה) הגדרת חזיתות ובינוי לרח' המלאכה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית חלוקה מס'
ג/בכ ,"25/08/10765איחוד וחלוקה בלא הסכמה ,שינוי לתכנית
ג.10765/

בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
החליטה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה ,בישיבתה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש ,19126
ח"ח .40 ,39 ,31-16
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מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמה
למגרשים וקביעת בעלויותיהם ואיזון הקצאות; ב) הגדלת מס'
הקומות המותר בשטח המיועד לתעשייה ומסחר מ– 2ל–+ 3
קומה תת–קרקעית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4019
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,טל'  ,04-9027501ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/בכ ,"2/10/6778/הקטנת קווי בניין בדיר אלאסד ,שינוי
לתכנית ג.6778/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר אלאסד  -גוש
 ,18814ח"ח .51
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין צדי וקדמי לפי
תשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4496
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,טל'  ,04-9027501ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  ,05-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי בן–גיגי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"9/09/שינוי לתכנית ג.7676/

(" )3תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"76/09/שינוי לתכניות
ג ,7676/ג.9922/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17565חלקות  2 ,1בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה ,שינוי
תוואי דרך ושינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית
אחת בלי לשנות את סך כל השטח הכולל והקטנת קווי
בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"25/09/הגדלת שטחי ציבור
בשפרעם ,שינוי לתכניות ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10286
ח"ח .34 ,29
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטחי ציבור והקטנת קווי
בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4690
(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"18/10/שינוי במערך הבינוי
בתכנית המאושרת ג 12211/במנדא ,שינוי לתכנית
ג.12211/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17564ח"ח .38 ,11-8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בינוי בשטח ספורט,
כפר מנדא.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17572ח"ח .75

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע ,עמ' .3641

עיקרי הוראות התכנית :חלוקה בלא הסכמה ,הקטנת קווי
בניין ,הקטנת גודל מגרש מינימלי והגדלת מס' מבנים
למגרש בכפר מנדא.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"57/09/שינוי לתכנית
ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17572ח"ח .34
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין בכפר מנדא.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים
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מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/גמ."378/5248/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דבוריה  -גוש 16962
(מוסדר) ,ח"ח .56 ,25 ,11 ,10
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין קדמי ,צדי
ואחורי הקבוע בתכנית ג ;5248/ב) הקלה בהעברת אחוזי בניה
מקומה לקומה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור ,15241
טל' רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/גמ ,"377/7884/דבוריה ,הקטנת קווי בניין .16991/30
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דבוריה  -גוש 16991
(מוסדר) ,חלקה  30בשלמותה ,ח"ח .46
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין הקבועים
בתכנית ג ;7884/ב) הקלה בדבר הגדלת התכסית במגרש
והעברת אחוזי בניה מקומה לקומה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4691
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר
תבור ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508555וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק,"216/
שינוי לתכניות ג ,13535/ג.17260/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שמיר  -גוש ,13414
ח"ח .24 ,7 ,3 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה;
ב) שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל'
 .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפוטרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גע/מק ,"202/סאסא ,שינוי קו בניין מזרחי של דרך מס'  ,4שינוי
לתכנית ג.16529/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאסא  -גוש ,14222
ח"ח  ;38 ,37גוש  ,14223ח"ח  ;65 ,42גוש  ,14224ח"ח .46
מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין מזרחי של כביש מס' ;4
ב) שינוי קווי בניין קדמי ואחורי של מגרשים  20-1הצמודים
לו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4021
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל'
 ,04-6816372ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,משרד הפנים ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אהרון ולנסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' חא/מק,"9/2010/
שינוי לתכניות ג ,13402/ג.16252/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ געתון  -גוש
 ,18329ח"ח .17 ,15 ,7 ,6

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה:
הסדרת  7מגרשי בניה למגורים בקיבוץ געתון תוך החלפת
שטחים בין מגורים לשפ"פ ,במטרה לאפשר ניצול מיטבי של
בניה למגורים במגרשים; ב) הגדלת שטחי ציבור בעבור חניה
ציבורית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל'  .04-9879610העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508503
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהודה שביט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"15/287/שינוי לתכנית גב"מ .287
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחוזת ברק  -גוש
 ,17785חלקה  109בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בניין.
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"06/12003/שינוי לתכנית
ג.12003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה אילן
תבור  -גוש  ,17082ח"ח .22 ,10 ,9
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בתכסית ובקווי בניין למפעל
טל והדס.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"06/3/שינוי לתכנית מק/יז.02/3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גניגר  -גוש ,17197
ח"ח .16
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בניין במגרש 31
לחניה ופרגולה כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6088התש"ע ,עמ' .2983
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"11/7078/שינוי לתכנית
ג ,2731/בהתאם לתכנית ג.7078/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין העמק  -גוש
 ,11742ח"ח .94 ,61 ,57
עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטחים בין אזור חקלאי
לאזור המיועד למגורים על ידי איחוד וחלוקה מחדש;
ב) שינויים בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4489
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"01/11140/שינוי לתכנית
ג.11140/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות מנשה  -גוש
 ,12381חלקות  17 ,14בשלמותן ,ח"ח  ;13-11 ,5 ,4גוש
 ,12382ח"ח .16 ,12 ,10 ,8 ,7
עיקרי הוראות התכנית :תוספת של הוראות בינוי בשכונת
ההרחבה בקיבוץ.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע ,עמ' .3311
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס' גלג,"85/08/12906/
שינוי לתכנית ג ,12906/בהתאם לתכניות ג ,668/ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19313
חלקה  123בשלמותה ,ח"ח .125 ,124
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמה;
ב) הקטנת קווי בניין; ג) הקטנת קו בניין בין המבנים במגרש 301
ל– 5מ'.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"19/10/12906/שינוי לתכניות ג ,12906/ג ,668/ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19272
ח"ח .22
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,183גוש  ,)19322חלקה 292
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,165גוש  ,)19322חלקה 296
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,259גוש  ,)19322חלקה 297
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,259גוש  ,)19322חלקה 299
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,82גוש  ,)19322חלקה 301
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,75גוש  ,)19322חלקה 304
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,170גוש  ;)19322גוש ,21063
חלקה  96בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,259גוש .)19322
עיקרי הוראות התכנית :א) לבצע איחוד וחלוקה מחדש
בלא הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת של
בעלי הקרקע ביצירת שטחים לצורכי ציבור בתחום התכנית;
ב) לבצע חלוקה למגרשים ,לבניה ולפיתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' ,04-6746741
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התש"ע ,עמ' .837

הודעה בדבר הפקדת תכנית

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' /8מעמק,"93/14617/
שינוי לתכניות /8ג/8 ,14617/מעמק.58/14617/

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17384ח"ח  ;100גוש  ,17386ח"ח  ;23גוש  ,17398ח"ח .1

הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר אישורה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור
"תכנית מפורטת מס' גלג ,"13/06/12460/שפורסמה בעיתונים
ביום  5.2.2010וביום  ,17.9.2010ופורסמה בילקוט הפרסומים ,6071
התש"ע ,עמ'  2333ומס'  ,6153התשע"א ,עמ'  ,837וכי בהתאם
לסעיף  117לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-נמסרה
הודעה בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גלג,"13/06/12460/
שינוי לתכנית ג ,12460/בהתאם לתכניות תממ ,2תכנית אב,
תמא.35
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרח סכנין  -גוש
 ,19291ח"ח  ;89 ,85 ,84 ,81גוש  ,19321חלקות 152 ,151 ,129
בשלמותן ,ח"ח  ;267 ,170 ,156 ,153 ,150-148 ,127 ,109גוש
 ,19322חלקות ,164 ,104-90 ,86-83 ,71-54 ,49 ,48 ,45-13 ,3
 258-187 ,184 ,179 ,178 ,174-168בשלמותן ,ח"ח  ,47חלקות
 266-264בשלמותן (חלק מחלקה ישנה  ,260גוש  ,)19322חלקה
 270בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,72גוש  ,)19322חלקה 272
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,74גוש  ,)19322חלקה 274
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,77גוש  ,)19322חלקה 276
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,87גוש  ,)19322חלקה 278
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,89גוש  ,)19322חלקה 281
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,105גוש  ,)19322חלקה 283
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,142גוש  ,)19322חלקה 285
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,186גוש  ,)19322חלקה 287
בשלמותה (חלק מחלקה ישנה  ,185גוש  ,)19322חלקה 290

2800

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בהוראות בניה; ב) ביצוע
הדרכים בשלב א' לפי נספח התחבורה המצורף; ג) התוויית
זיקת הנאה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק ,"1/79/שינוי
לתכנית ג/במ.79/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טל אל  -גוש ,18456
ח"ח .12
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים בלא
שינוי בשטח של כל יעודי הקרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,משגב ,טל' .04-9990102
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' שג/מק ,"19/10/שינוי
לתכניות מאושרות ג ,6769/ג ,1933/ג.15565/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שעב  -גוש ,19732
חלקה  150בשלמותה ,ח"ח .64
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין בחלקה 143
בשלמותה ,בלא שינוי בזכויות הבניה .קווי הבניין יהיו לפי
מצב מוצע מסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל'
 .04-9868670העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'
.04-6508508

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

(" )1תכנית מפורטת מס' מש/מק ,"7/5357/גילון ,שינוי קו בניין
במגרש  ,205שינוי לתכנית ג.5357/

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גילון  -גוש ,19163
חלקה  7בשלמותה; מגרש  205בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין תוך התאמתם
לבניה קיימת; כל שאר ההוראות יישארו בהתאם לתכנית
המאושרת ג.5357/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4694
(" )2תכנית מפורטת מס' מש/מק ,"11/6931/סלמה ,שינוי קו
בניין ,חלקה מס'  ,72גוש  ,19456שינוי לתכנית ג.6931/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סלמה  -גוש ,19456
חלקה  72בשלמותה ,ח"ח  ;155מגרש  72בשלמותו.

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' שג/מק ,"29/08/שינוי לתכניות מאושרות
ג ,6958/ג.13219/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  ,18585 -ח"ח
.36 ,35
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים בלא שינוי בסך
כל שטח ,שינוי הוראות קווי בניין בחלק מהחלקות 36 ,35
בלא שינוי בזכויות הבניה .קווי הבניין יהיו בהתאם למצב
הקיים.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי הקבוע
בתכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.8.2009ובילקוט הפרסומים  ,6020התש"ע ,עמ' .546

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' .839

(" )2תכנית מס' שג/מק ,"06/10/שינוי לתכניות מאושרות
ג ,6769/ג ,1933/ג.15565/

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,משגב ,טל'
 ,04-9990102ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,ת"ד  595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שעב  -גוש ,19732
חלקה  143בשלמותה ,ח"ח .201

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בחלקה 143
בשלמותה ,בלא שינוי בזכויות הבניה .קווי הבניין יהיו
לפי תשריט מצב מוצע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6146התש"ע ,עמ' .419
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל'

2801

 ,04-9868670ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /3מק ,"2238/שינוי
לתכנית  ,3/135/03/3שינוי חלק מתכנית  ,85/101/02/3כפיפות
לתכניות /3מק ,48/101/02/3 ,2090/שינוי קווי בניין לצד ולאחור
ברח' אחלמה  32ברובע י"ז ,אשדוד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רח' אחלמה 32
 גוש  ,2002ח"ח  ;35שטח התכנית 0.299 :דונם.מטרת התכנית :שינוי נקודתי בקו בניין צדי ,שינוי בקו
בניין אחורי ,שינוי בקו בניין לבריכה ושינויים בבינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין אחורי מ– 6מ'
ל– 4.75מ'; ב) שינוי נקודתי בקו בניין צדי-צפוני מ– 2.7מ' ל– 1.5מ';
ג) שינוי בקו בניין לבריכה בהסכמת שכנים מ– 1מ' ל– 0מ'; ד) שינוי
של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת,
בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד  ,28אשדוד,
טל'  ,08-8545318-9פקס'  .08-8677810העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל' .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות מקומיות

מטרת התכנית :שינוי נקודתי בקווי בניין קדמי וצדי.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין צדי-מזרחי
וקדמי-מערבי מ– 5מ' ל– 0.0מ' ,לפי קונטור המחסנים
הקיימים ולמחסני גינה בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4026
(" )2תכנית מפורטת מס' /3מק ,"2245/שינוי לתכניות /104/03/3
/26א ,6/104/03/3 ,כפיפות לתכניות ,26/104/03/3 ,14/104/03/3
/3מק/3 ,2095/מק ,78/101/02/3 ,62/101/02/3 ,2099/איחוד
וחלוקת מגרשים במתחם מוזאון קורין ממן ,רובע ד'.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע ד',
הרחובות השייטים והצוללים  -גוש  ,2191חלקות 59 ,50
בשלמותן; שטח התכנית 68.963 :דונם.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים ואיזון בין שטחים
למבני ציבור לשטחים ציבוריים פתוחים לפי מצב קיים
בשטח וכדי לאפשר תוספת בניה למוזאון הקיים.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4695
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד ,28
אשדוד ,טל'  ,08-8545318-9פקס'  ,08-8677810וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263795וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /5מק ,"2452/שינוי לתכנית .3/134/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נוה
נוי ,רח' אטד  - 6גוש  ,38010חלקה  ,200ח"ח .318
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ,מגרש מס' ,272
חד–משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א' (בנה ביתך),
על ידי שינוי בקו בניין צדי מ– 3מ' ל– 2מ'.
(" )2תכנית מס' /5מק ,"2539/שינוי לתכנית .68/108/03/5

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' ג' ,רח'
אליהו גולומב  - 65גוש  ,38026חלקה  ,11ח"ח .91

(" )1תכנית מפורטת מס' /3מק ,"2236/שינוי לתכניות
 ,17/130/03/3 ,85/101/02/3כפיפות לתכניות ,62/101/02/3
/3מק ,98/101/02/3 ,96/101/02/3 ,2071/תכנית לשינוי קווי
בניין למחסנים במגרש מגורים ברובע יב ,אשדוד.

מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ,במגרש מס' 65
המשותף לשתי יחידות דיור באזור מגורים א' ,על ידי:
א) שינויים בקווי בניין כולל קו בניין צדי  0.0בעבור
מצללה; ב) העברת זכויות בניה בהיקף של  8מ"ר ממגורים
למחסן נפרד מהבית; ג) שינוי הוראות בדבר בינוי לגבי
בניית מחסן נפרד מהבית.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,אזור יב ,רח'
שבט לוי  ,19 ,17רח' שבט בנימין  - 40גוש  ,2438חלקה ,22
ח"ח  ;38 ,37גושים/חלקות ישנים .2016 :מרחב תכנון גובל :אין;
שטח התכנית 4.450 :דונם.
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(" )3תכנית מס' /5מק ,"2564/שינוי לתכנית .21/203/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות
רח' ג'וזף ארלנגר  - 14חלקי גוש .38161

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' ,B20
חד–משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א' בעל תוספות
סטנדרטיות ,על ידי :א) שינוי תוספת בניה סטנדרטית;
ב) העברת זכויות בניה למטרה העיקרית מקומה א' לקומת
הקרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע,
טל' .08-6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' /5מק,"2385/
שינוי לתכניות מפורטות /5במ/5 ,185/מק.2093/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות,
רח' צבי לוריא  - 15חלקי גוש .38349
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' ,52
חד–משפחתי בודד ,באזור מגורים א' (בנה ביתך) ,על ידי:
א) העברת שטח שירות ( 22מ"ר) מעל מפלס הכניסה אל
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,ו– 2מ"ר משטח עיקרי לשטח
שירות מעל מפלס הכניסה; ב) שינוי בקווי הבניין :קדמי
מ– 5מ' ל– 2.9מ' בעבור קורות בטון עם תמיכה המהווים חלק
בלתי נפרד מהקונסטרוקציה והעיצוב האדריכלי של הבית,
צדי מ– 3מ' ל– 2.7ו– 2.58מ'; ג) שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
אדריכלי בדבר גובה ,עיצוב גדרות וצורת הגג; ד) הגדלת
תכסית מרבית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6187התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,ת"ד  ,15כיכר מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל'  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
רוביק דנילוביץ'
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה דימונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /25מק ,"1057/שינוי
לתכנית .41/102/03/25

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה ,רח'
השיבולים  - 30גוש  ,39506ח"ח  ;83גוש  ,39507ח"ח -104 ,100
.168 ,108
מטרת התכנית :שינויים תכנוניים במגרש המיועד
למוסדות ציבור ,פולחן דתי ,על ידי :א) שינויים בקווי בניין;
ב) הגדלת שטח קומת קרקע ,על ידי שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בלא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה במגרש;
ג) קביעת שטח תכסית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה,
ת"ד  ,1דימונה ,טל'  .08-6563182העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,משרד הפנים ,באר
שבע ,טל' .08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מאיר כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה דימונה
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתיבות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' /22מק ,"2064/שינוי לתכנית
.122/03/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכ' נווה נוי
 גוש  39698מוסדר ,חלקות  43 ,37 ,14בשלמותן ,ח"ח ,36 ,16.44
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בניה עיקריים
ממגרש  302למגרשים  ,1102 ,1101לפי פירוט זה 420 :מ"ר
למגרש  570 ,1101מ"ר למגרש  ;1102ב) העברת  3יח"ד מתא
שטח  1101לתא שטח  1102ויח"ד מתא שטח  302לתא שטח
 ;1102ג) העברת שטחי שירות ממפלס תת–קרקעי למפלס על–
קרקעי ,שטחים שלא נועדו לחניה תת–קרקעית; ד) תוספת 2
קומות לתא שטח .1102
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,1טל' .08-9938757
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/22מק ,"2066/שינוי לתכנית .122/03/22

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עמי ביטון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה קרית גת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכ' נווה נוי
מערב  -גוש  ,39698חלקה  ;41מגרש מס' .304

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין צדיים
מ– 4.50מ' ל– 3.70מ'; ב) שינוי הוראות והנחיות בניה בדבר
בינוי )1 :הגדלת תכסית קרקע;  )2שינוי מרווחי בניה; ג) העברת
זכויות בניה לא מנוצלות ממגרשים  107Aו– 110Aלמגרש ,304
כמפורט 848 )1 :מ"ר ממגרש  82 )2 ;107Aמ"ר ממגרש ;A110
ד) הגדלת מס' יחידות הדיור למגרש  ,304מ– 24יח"ד ל–30
יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ה) אישור
לבליטת מרפסות למרחק של  1.20מ' מעבר לקו בניין צדי
ו– 0.5מ' מעבר לקו אחורי; ו) העברת  240מ"ר שטחי שירות
המותרים מתחת לקרקע למעל הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6178התשע"א ,עמ' .1761
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,1טל'  ,08-9938757וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יחיאל זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתיבות
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית גת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /9מק ,"2046/שינוי
לתכנית .21/101/02/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת  -גוש 2423
(מוסדר) ,חלקה  38בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי באופי הבינוי מבניה
טורית לבניה חד–משפחתית ו/או דו–משפחתית; ב) שינוי קווי
הבניין במגרש בהתאמה לבינוי וכתוצאה מכך ניצול מיטבי של
שטח המגרש; ג) תוספת שטחי שירות לממ"דים לפי דרישת
הג"א ( 12מ"ר).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית גת ,רח' הקוממיות  ,97קרית גת
טל'  .08-6883381העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד ,68
באר שבע ,טל' .08-6263384
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /8מק ,"2120/שינוי
לתכנית .123/08/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שתולים ,קואורדינטה
 ,X - 170.375קואורדינטה  ;Y - 631.240גוש  ,2514חלקה 33
בשלמותה ,ח"ח  ;46מגרש  128בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדרת קו בניין לשטחי שירות,
צדי מ– 3מ' ל– 0מ' ואחורי מ– 5מ' ל– 0כדי לאפשר מחסנים
וחניות; ב) שינוי בקווי בניין :צדי מ– 3מ' ל– 0מ' ואחורי מ– 5מ'
ל– 0מ' למבנה עזר בלבד ,בתיאום ובאישור השכן הגובל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה ,אזור התעשייה ,באר
טוביה ,טל'  .08-8509771העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ת"ד  ,68רח'
התקוה  ,4באר שבע ,טל' .08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה שמאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה
מרחב תכנון מקומי עומר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עומר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /14מק ,"1043/שינוי
לתכנית /14במ.148/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עומר ,רח' לוטם ,12
פינת רח' סיפן  -גוש  ,38578חלקה .17
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי הפונה לרח',
במקום  5מ' ל– 4.40מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר ,מרכז מסחרי,
ת"ד  ,1עומר  ,84965טל'  .08-6291140העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח'
התקוה  ,4באר שבע .08-6296444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
פיני בדש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עומר
מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת "תכנית
מס' /30מק ,"3025/שינוי לתכניות ,282/03/30 ,266/02/30
/30מק.3002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צוקים  -גוש ,39042
ח"ח .3 ,1
מטרת התכנית :הגדלת רוחב דרכים והחלפת ייעודי
שטחים בתחום התכנית בלא הגדלת שטחם ,הוספת שטחים
ציבוריים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרכים; ב) שינוי
גבולות מגרשים הצמודים לדרכים שהורחבו; ג) החלפת
שטחים שייעודם תעשייה קלה ומלאכה בשטחים שייעודם
מסחר ותעשייה קלה ומלאכה ,בלא הגדלת שטח הייעודים
עצמם; ד) החלפת שטחים שייעודם תיירות ואזור ספורט ונופש
בשטח שייעודו מבנים ומוסדות ציבור ולהפך בלא הגדלת
שטח הייעודים עצמם; ה) הוספת שטחי שצ"פ על ידי החלפתם
בייעודים אחרים ועל ידי הקצאתם מחדש בשטח שייעודו
שימור נופי; ו) שינוי בגבולות שטחים שייעודם מלונאות ונופש
בבניה לא רוויה ,בלא שינוי בשטחם הכולל; ז) חלוקת מגרשים
בשטח שייעודו מלונואות ונופש ,מלונאות ונופש בבניה
לא רוויה ,אזור חקלאי מיוחד ,בלא הגדלת שטח הייעודים;
ח) שינויים במגרשי מיתקנים הנדסיים בלא הגדלת שטחם
הכולל וזכויות הבניה הכוללות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ערבה תיכונה ,מרכז ספיר ,ד"נ ערבה ,טל' ,08-6592216
פקס' .077-6449008
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עזרא רבינס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מקומית מס' /6מק ,"2146/מושב
ניר חן ,שינוי לתכנית .145/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ניר חן  -גוש ,3093
ח"ח .401 ,101 ,97 ,57 ,47 ,9
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח לדרך ,על ידי שינוי
בייעוד קרקע חקלאית ,שצ"פ ומבני ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,ד"נ שקמים  ,79835טל'  .08-8500705העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,84100
טל' .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' /7מק ,"2555/שינוי לתכניות ,1/320/03/7
.2/248/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסיפה ,שכונה - 30
גוש  ,100076חלקה  ;1מגרש .85
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת קווי בניין בלא שינוי
בזכויות הבניה המותרות וכמסומן בתשריט.
(" )2תכנית מפורטת מס' /7מק ,"2562/שינוי לתכנית .1/331/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגב שלום  -גוש
( 100427מוסדר) ,ח"ח  ;149 ,148גוש ( 100428מוסדר) ,חלקה
 117בשלמותה ,ח"ח .129 ,128
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות להגדלת דרך
מאושרת בתכנית  ;1/331/03/7ב) קביעת תנאים למתן
היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .קבלת קהל,
בימים ב' ,ה' ,בשעות .13.30-8.00 :כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
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רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות
אחרונות ,באר שבע ,טל'  .08-6230966המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות אחרונות ,באר שבע,
טל'  .08-6230966המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית
ידיעות אחרונות ,באר שבע ,טל' .08-6230966
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' /7מק,"2546/
שינוי לתכנית .409/03/7

הדרום ,קרית הממשלה ,משרד הפנים ,רח' התקוה  ,4באר
שבע ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימיםובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר ובדבר ביטול אישורה של תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מס' /10מק ,"1039/תכנית חלוקה בהסכמת בעלים
למגרש  15באזור התעשייה מישור רותם כהגדרתו בתכנית
 ,35/100/02/10שהודעה בדבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6088ביום  ,17.5.2010כמו כן נמסרת בזה הודעה,
בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
בדבר ביטול אישורה של "תכנית מיתאר /10מק ,"1039/תכנית
חלוקה בהסכמת בעלים למגרש  ,15באזור התעשייה מישור
רותם כהגדרתו בתכנית  ,35/100/02/10שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בעיתונות הארצית והמקומית ביום .22.9.2010

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לקייה ,שכונה - 11
גוש ( 100217בהסדר); מגרש .284

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תמר ,אזור תעשייה
מישור רותם  -גוש  ,100113חלקה .2

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין כמסומן
בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית :חלוקה של מגרש  15הכולל
בתכנית מיתאר חלקית מס'  35/100/02/10בלא שינוי הכולל
של כל ייעוד הקרקע לתעשייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.6.2009ובילקוט הפרסומים  ,6055התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות אחרונות,
באר שבע ,טל'  ,08-6230966וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ב' ,ה' ,בשעות ,13.30-8.00 :שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים
מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' /10מק,1034/
כפיפות לתכנית  ,22/100/02/10מגרש מס' .71
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
תמר ,נאות הכיכר ,קואורדינטה  ,236.190 :Xקואורדינטה :Y
 ;538.080גוש  ,39691חלקה  ;4מגרש מס'  71בהתאם לתכנית
.22/100/02/10
מטרת התכנית :שינוי קו בניין.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי מ– 4מ'
ל– 0.82מ' עד  0.35מ' ,בהתאם לתשריט.
היתרים או הרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2988
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר ,נווה זוהר ,ד"נ ים המלח  ,86910טל'
 ,08-6688841ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2988
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר ,נווה זוהר ,ד"נ ים המלח  ,86910טל'
 ,08-6688841ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'  ,08-6263784וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
דב ליטבינוף
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 6593-12-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מפעלי דגן  -בלוקים וחומרי חציבה
בע"מ ,ח"פ  ,51-123102-9מרח' החוצבים  ,5אזור תעשייה מבשרת
ציון ,ירושלים .97770
והמבקשת :חברת טמבור הפצות בע"מ ,ח"פ ,51-149599-6
ע"י ב"כ עו"ד אייל וייסמן ו/או מיטל תורג'מן-כהן ,משד' משה
גושן  ,8קרית מוצקין ,טל'  ,077-9636963פקס' .077-9636964
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.12.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.4.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל תורג'מן-כהן ,עו"ד
באת כוח המבקשת

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.3.2011
בשעה .8.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתי ברדה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7543-12-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פי.טי.אי .פתרונות טכנולוגיים והנדסיים
בע"מ ,ח"פ .51-341310-4

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 46720-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקפלה ביסטרו בע"מ ,ח"פ .51-336803-5

והמבקשים :ולרי פסחוב ,ת"ז  306556267ואח' ,ע"י ב"כ עופר
לוי ואח' ,מרח' הר סיני  ,5תל אביב  ,65816טל'  ,03-5667888פקס'
.03-5667889

והמבקש :אורן שבתאי ,ת"ז  ,037620184ע"י ב"כ עו"ד קרן
לנציאנו ,דרך מנחם בגין  ,82בית אופקים ,תל אביב .67138

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.12.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.3.2011בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.3.2011בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00
ביום .1.3.2011

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  16.3.2011בשעה
.17.30

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

עופר לוי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

קרן לנציאנו ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 3848-02-11
פר"ק 42474-01-11

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

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

ובעניין פירוק חברת אדרונט בע"מ ,ח"פ .51-292143-8

ובעניין פירוק חברת בית לקשיש בע"מ ,לשעבר י.ד .ביחד
 -ניהול ושרותים בע"מ.

והמבקשת :חברת מאגרי תוכנה בע"מ ,ח"פ ,51-344244-2
ע"י ב"כ עו"ד טל יצחק רון ו/או משה בן בסט ו/או בן שלום ו/או
אמנון מלמד ו/או יניב דוד דריהם ו/או אורית פרלמן שמסיאן,
ממשרד עורכי הדין טל רון ,דריהם ושות' ,מרכז ברקוביץ'  ,4מגדל
המוזאון ,קומה  ,7ת"ד  ,33111תל אביב  ,61330טל' ,03-6935300
פקס' .03-5423263

והמבקשים :מחלבת המושבה בע"מ ,רח' הסדן  ,15אזור
תעשייה הוד השרון ,ע"י ב"כ עו"ד איתי ברדה ,מרח' ויצמן  ,4תל
אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.3.2011בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.3.2011בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.3.2011
בשעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .20.3.2011

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יואב הריס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

טל יצחק רון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 43296-12-10
פר"ק 1652-11-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת יד הרב דוד אסף מכון לחקר כתבי
הרמב"ם,
והמבקשת :העמותה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד צביקה גרימברג,
ממשרד אליעזר ברק  -עורכי דין ונוטריונים ,מרח' נורדאו  ,3חיפה
.31444

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פל-עם פרויקטים בע"מ ,ח"פ ,51-261306-8
משד' הגעתון ,ת"ד  ,12142נהריה .22102
והמבקשת :חברת טמבורכב צבעים  1997בע"מ ,ח"פ
 ,51-244204-7ע"י ב"כ עו"ד אייל וייסמן ו/או מיטל תורג'מן-
כהן ,משד' משה גושן  ,8קרית מוצקין ,טל'  ,077-9636964פקס'
.077-9636964

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.3.2011בשעה .11.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.3.2011בשעה .9.30

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .20.3.2011

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
מועד הדיון הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
צביקה גרימברג ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל תורג'מן-כהן ,עו"ד
באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 41354-12-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה
פר"ק 38351-12-10

ובעניין פירוק חברת אואישי בע"מ ,ח"פ .51-420090-6

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

והמבקשים :חגי אלמוג ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יואב הריס ,ממשרד
דורון ,טיקוצקי ,צדרבוים ,עמיר ,מזרחי  -עורכי דין ונוטריון ,שד'
המגינים  ,58חיפה  ,33264טל'  ,04-8526693פקס' .04-8555976

ובעניין פירוק חברת חי בוני השרון  2000בע"מ ,ח"פ
.51-301028-0

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.12.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.3.2011בשעה .9.30
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והמבקש :שלמה ארד ,ת"ז  ,057193971ע"י ב"כ עו"ד ר'
הירשברג ו/או ש' סקופ ,מרח' התע"ש ( 14בית חאן) ,ת"ד ,2144
כפר סבא  ,44641טל'  ,09-7713001פקס' .09-7713002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,6.4.2011בשעה .10.00

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,29.3.2011בשעה
.8.30

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,10.3.2011
בשעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
המפרק הזמני

שחר סקופ ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה
פר"ק 19033-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סייטיקס טכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
.51-370034-4
והמבקשים .1 :אסף גוטליב .2 .שאול לוי ,ע"י ב"כ עו"ד ורד
שדות ,מרח' המייסדים  ,33זכרון יעקב  ,30900טל' ,04-6291975
פקס' .04-6291976
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בפתח תקוה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .8.30

פר"ק 10212-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עמאר עבודות מתכת וקונסטרוקציה
בע"מ ,ח"פ .51-318070-3
והמבקשת :חברת ס.ע.ק תחזוקה ופרויקטים בע"מ ,ח"פ
 ,51-439500-3ע"י ב"כ עו"ד אדם פיש ו/או רחל בן–ארי (בר
רב האי) ו/או משה פרזנצ'בסקי ו/או גילת ויזל-סבן ו/או דרור
גולדשטיין ו/או תמר גוטגולד-כהן ו/או עירית הוכרמן ו/או יובל
אדלר ו/או גילי שפר (יופה) ו/או איתי פריימן ו/או ערן אלוני ו/או
רינת רזניק ו/או שחר הופמן ו/או צחי פיסטל ו/או חלי דנקנר-
כהן ו/או סיון שור ו/או מיכל סגל ארנולד ,משד' פלי"ם  ,16חיפה
 ,33095טל'  ,04-8673414פקס' 04-8679449

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.3.2011בשעה .8.30

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,12.5.2011
בשעה .14.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ורד שדות ,עו"ד
באת כוח המבקשים

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,13.3.2011בשעה
.12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22226-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

איתי פריימן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 40059-01-11

ובעניין פירוק חברת מוקד אסיף בע"מ ,ח"פ .51-232595-2
והמבקשים :ויטה מרגוליס ואח' ,ע"י עו"ד רמי קודן ,מרח'
המסגר  ,53תל אביב .67217
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.3.2011בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגביז'ין בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2011בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,15.5.2011
בשעה .13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון הורשנטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים

לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל אהרון ,מרח' ציפורנים
11א ,קרית טבעון  ,36066למפרק 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.
שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

דאשקו בע"מ
(ח"פ )51-084550-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל שאול ,מרח' מקוה
ישראל  ,18ת"ד  ,36767תל אביב  ,65115למפרק החברה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

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

שם האגודה :רהיטי עין חרוד (מאוחד) אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.

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

מס' האגודה.57-004167-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד מאיר אלבוים ,ממשרד
ליפא מאיר ושות' ,עורכי דין ,רח' איתמר בן אב"י  ,4תל–אביב-
יפו .64736
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה 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
התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

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

שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

קיקומפיוטינג בע"מ
(ח"פ )51-338241-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23.12.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורון שטרן ,מרח' נחום חפצדי  ,5ירושלים  ,95484טל' -6511919
 ,02למפרק 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.
דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק

איל וענת אהרון טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-286539-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
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מ.ק .בילדאפ אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-409557-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי מולכו ,ת"ז ,023559024
מרח' ארלוזורוב  ,53תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

מ.א.ג .אמרלד סנטר בע"מ
(ח"פ )51-161369-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד יצחקי ,ת"ז
 ,639617מרח' החורש  ,30כפר שמריהו ,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.

עפר שלמון ,מפרק

טווינסיס בע"מ
(ח"פ )51-345275-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן ,מרח' נחום
חפצדי  ,5ירושלים  ,95484למפרק 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.
דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק

גד יצחקי ,מפרק

דן א.ר יזמות השקעות וייעוץ  1994בע"מ
חמזה  -כרמיקס בע"מ

(ח"פ )51-195303-6

(ח"פ )51-252326-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמזה שפיק ,ת"ז
 ,020130910ת"ד  ,270בית ג'אן  ,24914למפרק 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מלכה ,מרח' ברזילי ,11
תל 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.
ירון מלכה ,מפרק

חמזה שפיק ,מפרק

אדא (השקעות) בע"מ
(ח"פ )51-091688-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר שלמון ,ת"ז
 ,022275432מרח' יצחק רבין  ,24קרית אונו ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

ארדיל (ניהול פיננסי) בע"מ
(ח"פ )51-229484-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה רנצלר ,מרח' אידר
 ,42חיפה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה רנצלר ,מפרק

איי.יו.בי טכנולוגיות אמצעי מניעה חדשניים בע"מ
(ח"פ )51-441561-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אילן ברעם,
מרח' הסוללים  ,5ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען דרך מנחם בגין  ,154תל אביב או למען המפרק
הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ד"ר אילן ברעם ,מפרק

פאסטה פסטה (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-354574-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון טורקלטאוב ,מרח'
שד' שאול המלך  ,39תל 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.
רון טורקלטאוב ,עו"ד ,מפרק

י .ריכטר ,הרצברג ,יוגב ,ושות' ,מרח' אגריפס  ,42ירושלים ,טל'
 ,02-6247141פקס'  ,02-6247144למפרק 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.
עידו שוורץ ,עו"ד ,מפרק

ביסייטס בע"מ
(ח"פ )51-292913-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שוורץ ממשרד
י .ריכטר ,הרצברג ,יוגב ,ושות' ,רח' אגריפס  ,42ירושלים ,טל'
 ,02-6247141פקס'  ,02-6247144למפרק 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.
עידו שוורץ ,עו"ד ,מפרק

הבה גלובל מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-417109-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שקד לוי ,מרח' הושע ,3/5
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.
שקד לוי ,מפרק

בר  -אז (ניהול נכסים) בע"מ
(ח"פ )51-281761-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שוורץ ממשרד
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מטרופוליס תשתיות מוניציפאליות בע"מ
(ח"פ )51-306768-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יזהר קנה ,משד'
מנחם בגין  ,23תל 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.
יזהר קנה ,מפרק

פרידלנדר ,ת"ז  ,57873622ממשרד י .זלצמן ,גילת ,קנולר ,גראוס,
סלומון ושות' ,עורכי דין ,רח' לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,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.
אורי פרידלנדר ,מפרק

עו"ד מ .בכר בע"מ
(ח"פ )51-333726-1

עמל שיווק (ק.י.ד ).בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-240997-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי גיא ,ת"ז ,056490634
מרח' לינקולן  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה קוגמאן ,מרח' הדרור
 ,2מושב עין ורד ,טל'  ,09-8625173למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דליה קוגמאן ,מפרקת

משק סמי ומלכה שטיין בע"מ
(ח"פ )51-353444-6

יואב שוקר בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-137031-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צביקה לוין,
מרח' המתכת  ,2חדרה ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה לוין ,רו"ח ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב שוקר ,מרח'
חתם סופר  ,24נתניה ,טל'  ,09-8625173למפרק 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.
יואב שוקר ,מפרק

פ .אס .אנרטרוניקס בע"מ
(ח"פ )51-160984-4

נסים פרגון מסחר והפצה ( )1995בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-224616-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30.1.2011
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים פרגון ,מרח' הפלדה
 ,11נתניה  ,4238טל'  ,09-8617059למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה הרץ ,מרח' עגור ,3
רמת השרון ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

נסים פרגון ,מפרק

משה הרץ ,מפרק

חשבונות און-ליין בע"מ

אריה גרין חומרי בנין בע"מ

(ח"פ )51-388427-0

(ח"פ )51-172273-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר חזות ,מרח' דרך
עכו  ,47בית שילה ,קרית מוצקין  ,26367למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר חזות ,מרח' דרך
עכו  ,47בית שילה ,קרית מוצקין ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ניר חזות ,עו"ד ,מפרק

ניר חזות ,עו"ד ,מפרק

נאג'י את פואד בע"מ
(ח"פ )51-318914-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריאד אבו אחמד,
מרח'  ,4011/33ת"ד  ,2483נצרת ,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.

קל-בם קבלנים לעבודות מתכת בע"מ
(ח"פ )51-051758-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר חזות ,מרח' דרך
עכו  ,47בית שילה ,קרית מוצקין ,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.
ניר חזות ,עו"ד ,מפרק

ריאד אבו אחמד ,עו"ד ,מפרק

סנסורים בע"מ

הקרב חברה לבניה בע"מ

(ח"פ )51-189358-8

(ח"פ )51-360622-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2011התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר חזות ,מרח' דרך
עכו " ,47בית שילה" ,קרית מוצקין  ,26367למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

דויד ברג ,עו"ד ,מפרק

מעון ארודי בע"מ
(ח"פ )51-004886-1

אינוקוויפ בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-441166-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן בן משה ,מרח' בני בנימין
 ,28הרצליה ,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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פלג ,מרח'
הנצי"ב  ,39תל 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.
צחי פלג ,עו"ד ,מפרק

רן בן משה ,מפרק

זמיר ליס  -שירותי ניהול בע"מ

ב.מ .שרותי אחזקה וחשמל ניר צבי בע"מ

(ח"פ )51-408471-4

(ח"פ )51-322095-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זמיר בקל ,ת"ז ,71091144
מרח' ירמיהו  ,66ירושלים ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומר אבניר ,מרח'
אבן גבירול  ,124מגדל המאה ,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.

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

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

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

זמיר בקל ,מפרק

עומר אבניר ,עו"ד ,מפרק

י .ע .קסטיאל החזקות בע"מ

ק.י.ק .עלית שרותי ניהול ואחזקה בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דויד ברג,
מרח' וינגייט  ,138הרצליה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-347089-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארין קרוואני ,ת"ז
 ,033453978מרח' החלוצים  ,7/55אשדוד ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-292580-1
(בפירוק מרצון)
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

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

קארין קרוואני ,מפרקת

אברהם רוטשילד ,עו"ד ,מפרק

ש.ח.כ( .שירות חקירות כללי) 1975

אלרוטק מערכות מתקדמות בע"מ

(ח"פ )51-072670-6
(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  ,13.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן פייביש ,מרח'
דניאל פריש  ,3קומה  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6078888למפרק
החברה.

(ח"פ )51-179208-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדגר בראונשטיין ,מרח'
דבורה הנביאה  ,1רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

חן פייביש ,עו"ד ,מפרק

מוניות בירת השרון בע"מ
יהלומי י .יוגב בע"מ
(ח"פ )51-342822-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי יוגב ,ת"ז ,057741241
מרח' בן יוסף  ,25רמת 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.

(ח"פ )51-352273-0
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורית דורון ,מרח'
הנורית  ,1נתניה  ,42670למפרק 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.
דורית דורון ,עו"ד ,מפרק

יוסי יוגב ,מפרק

פסו יוסקוביץ בניה אלפיים ( )1998בע"מ
אדר אהרון אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-313485-8
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם רוטשילד,
מרח' בן גוריון  ,22הרצליה ,למפרק החברה.
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(ח"פ )51-258853-4
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

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

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

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

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

יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

סישל  -חברה בינלאומית למסחר ושירותים בע"מ

ר את ח גורדון אחזקות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-233761-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון סהר ,ממושב נתיב
העשרה משק  ,59ד"נ חוף אשקלון  ,79755למפרק החברה.

(ח"פ )51-286603-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז גורדון ,מרח' הכנסת ,1
ת"ד  ,4473חדרה  ,38444למפרק החברה.

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

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

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

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

שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

קבוצת ק.י .אביב בע"מ
(ח"פ )51-213753-0
(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  ,6.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב אביב ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7/1רעננה  ,43363למפרק 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.
שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

גלנלן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-310858-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק כהן ,מרח' שבטי
ישראל  ,24מודיעין  ,71724למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

רפאליקס אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-414996-2
(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  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי רפאלי ,מרח' שער
הגיא  ,3חולון  ,58238למפרק 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.
שי הראל ,עו"ד ,ב"כ החברה

יד יעקב חלקה  114גוש  6106בע"מ
(ח"פ )51-009605-0
(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  ,10.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן ציאון ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

אילן ציאון ,עו"ד ,מפרק

אליה זכמי ,מפרק

בית ברח' ישעיהו  56בע"מ

אינפוטור תקשורת ותיירות בע"מ

(ח"פ )51-021710-2
(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  ,5.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדנה הפטמן ,ת"ז
 ,8553133מרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-3488733-0
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי שקד ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,טל'  ,03-6123088למפרק החברה.

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

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

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

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

עדנה הפטמן ,עו"ד ,מפרקת

קובי שקד ,עו"ד ,מפרק

זורבסקי תעשיות עץ בע"מ

שפירקו סוכנויות בע"מ

(ח"פ )51-169406-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל ז'ורבסקי ,ת"ז
 ,024918419מרח' גאולה  ,8תל אביב  ,63304למפרק החברה.

(ח"פ )51-433819-3
(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  ,10.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד בוצר ,מרח'
יקינטון  ,9מכבים רעות  ,71799למפרק החברה.

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

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

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

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

אייל ז'ורבסקי ,עו"ד ,מפרק

דוד בוצר ,עו"ד ,מפרק

האחים זכמי ( )1996בע"מ

עורכי דין לוטן  -שמידט זהר בע"מ

(ח"פ )51-228742-6
(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  ,10.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליה זכמי ,מרח' שארה
 ,1למפרק החברה.

(ח"פ )51-442098-3
(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  ,30.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו לוטן ,מרח' חורב
 ,45חיפה ,למפרק החברה.

2818

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

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

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

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

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

זיו לוטן ,עו"ד ,מפרק

יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

נכסי פסו בע"מ

אמירי גזית בע"מ

(ח"פ )51-061366-4
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-375181-8
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

אמרי בת ים החדשה בע"מ

חלקה  87בגוש  6932בע"מ

(ח"פ )51-378390-2
(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  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-021638-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2011לאחר שמנהלי
החברה הגישו הצהרת כושר פרעון על פי סעיף  322לפקודת
החברות (נוסח חדש) ,התשמ" ,1983ולאחר שבעלי המניות
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת על כינוס האסיפה,
נתקבלו החלטות מיוחדות לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד בני סלע ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים ,כמפרק החברה.

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

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

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

יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

יהודה פסו נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-411618-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

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

אשכנזי גיל  2000בע"מ
(ח"פ )51-295451-2
(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  ,13.2.2011התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן פייביש ,מרח'
דניאל פריש  ,3קומה  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6078888למפרק
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.
חן פייביש ,עו"ד ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2011בשעה  ,11.30במשרדי המפרק,
רח' קרמינצקי ( 2א) ,קומה  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יעקב שטיינמץ ,רו"ח ,מפרק

עומר מ.מ .פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-291097-7
(בפירוק מרצון)

ש.ח.כ( .שירות חקירות כללי) 1975
(ח"פ )51-072670-6
(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  ,13.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן פייביש ,מרח' דניאל
פריש  ,3קומה  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6078888למפרק 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.
חן פייביש ,עו"ד ,מפרק

ירין מזון  1990בע"מ
(ח"פ )51-146245-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל יעקובי ,מרח' ישראל
ישעיהו  ,12חדרה ,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.
יגאל יעקובי ,מפרק

הבית ברחוב עצמון בע"מ
(ח"פ )51-394935-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

2820

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  ,10.4.2011בשעה  ,17.00ברח' יהודה הנשיא
 ,43/53תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת גרין ,עו"ד ,מפרקת

רואים אוטו בע"מ
(ח"פ )51-236175-9
(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  ,13.4.2011בשעה  ,13.00במשרדי המפרק,
שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר זיו–נר ,עו"ד ,מפרק

צבי פריד בע"מ
(ח"פ )51-254373-7
(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  ,14.4.2011בשעה  ,10.00ברח' אמנון ותמר
 ,1קרית משה  -רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי שמואל פריד ,מפרק

לייפביוטיק (תמיכה בכימותרפיה לסרטן השד) בע"מ
(ח"פ )51-220712-7
(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  ,14.4.2011בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

ארד ושות' ,רח' קרמיניצקי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
קובי מסינג ,רו"ח ,מפרק

ביירקינג בד בע"מ
(ח"פ )51-427881-1
(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  ,15.4.2011בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון ( 65מגדלי
טויטה  ,Aקומה  ,)6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי קרטון ,עו"ד ,מפרק

אחים נדאף  -פחחות ,רעפים וזיפות בע"מ
(ח"פ )51-148013-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פואד נדאף ,ת"ז ,020250833
מרח'  ,7024נצרת ,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.
פואד נדאף ,מפרק

חן–ציון שירותי יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-218457-3
(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  ,1.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן–ציון ישראל ,ת"ז
 ,051545317מרח' יהודה הלוי  ,73נתניה ,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.
חן–ציון ישראל ,מפרק

חן–ציון שירותי יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-218457-3
(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  ,27.4.2011בשעה  ,10.00ברח' יהודה הלוי
 ,73נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן–ציון ישראל ,מפרק

בליסטרא שיווק בע"מ
(ח"פ )51-263692-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אחים נדאף  -פחחות ,רעפים וזיפות בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בליסטרא,
ת"ז  ,54103296מרח' חיננית  ,6עומר ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.4.2011בשעה  ,18.00ברח'  ,7024נצרת ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של 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.

פואד נדאף ,מפרק

יוסף בליסטרא ,מפרק

(ח"פ )51-148013-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,
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בליסטרא שיווק בע"מ
(ח"פ )51-263692-9
(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  ,27.4.2011בשעה  ,16.00ברח' חיננית ,6
עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף בליסטרא ,מפרק

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בליסטרא ,ת"ז
 ,56010416מרח' מור  ,14עומר ,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.
גיל בליסטרא ,מפרק

הפיראט האדום באר שבע בע"מ
(ח"פ )51-328366-3
(בפירוק מרצון)

ספורט בליסטרא בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-207324-8
(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  ,27.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בליסטרא ,ת"ז
 ,56010416מרח' מור  ,14עומר ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2011בשעה  ,11.00ברח' מור  ,14עומר ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של 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 בליסטרא ,מפרק

ספורט בליסטרא בע"מ
(ח"פ )51-207324-8
(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  ,27.4.2011בשעה  ,13.00ברח' מור  ,14עומר ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גיל בליסטרא ,מפרק

גיל בליסטרא ,מפרק

משה ערבה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-204038-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ערבה ,ת"ז ,07632805
מרח' מצפה נוף  ,76כרמיאל ,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.
משה ערבה ,מפרק

משה ערבה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-204038-7
(בפירוק מרצון)

הפיראט האדום באר שבע בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-328366-3
(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  ,28.12.2010התקבלה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2011בשעה  ,17.00ברח' מצפה נוף
 ,76כרמיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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משה ערבה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

ד.ד.ש .מפיצי הדרום החזקות ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-315966-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון דהן ,ת"ז ,068446160
מרח' חוחית  ,4רחובות ,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.
שמעון דהן ,מפרק

תתכנס ביום  ,27.4.2011בשעה  ,17.00ברח' חוחית  ,4רחובות,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שמעון דהן ,מפרק

ביקמסלב בע"מ
(ח"פ )51-393465-3
(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  ,3.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור מימון ,ת"ז
 ,033541285מרח' אשכול  ,15הוד השרון ,למפרק החברה.

ד.ד.ש .מפיצי הדרום החזקות ( )2001בע"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.

(ח"פ )51-315966-5
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  ,27.4.2011בשעה  ,13.00ברח' חוחית  ,4רחובות,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שמעון דהן ,מפרק

דור ד.ד.ש נכסים ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-315991-3
(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  ,4.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון דהן ,ת"ז ,068446160
מרח' חוחית  ,4רחובות ,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.
שמעון דהן ,מפרק

דור ד.ד.ש נכסים ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-315991-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

ליאור מימון ,מפרק

ביקמסלב בע"מ
(ח"פ )51-393465-3
(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  ,28.4.2011בשעה  ,15.00ברח' אשכול  ,15הוד
השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור מימון ,מפרק

גלערן בע"מ
(ח"פ )51-208001-1
(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  ,7.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי גוטמן ,ת"ז
 ,003197852מרח' שומרי החומות  ,4ת"ד  ,383אלקנה ,44814
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.
עוזי גוטמן ,מפרק
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(ח"פ )51-208001-1

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

גלערן בע"מ
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,13.00ברח' שומרי החומות
 ,4אלקנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עוזי גוטמן ,מפרק

שאול סופר ,מפרק

א.ג.ב ספקי עצים ( )1985בע"מ
(ח"פ )51-106343-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קבוצת כוורת בע"מ
(ח"פ )51-386503-0
(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  ,30.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור כהן ,ת"ז ,059233791
מרח' אברהם מאפו  ,4/2באר שבע ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,17.00ברח' נס ציונה ,11
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול סופר ,מפרק

חי בר מט"ח 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.

(ח"פ )51-340051-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סופר ,ת"ז ,072151038
מרח' נס ציונה  ,11תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-386503-0

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.
ויקטור כהן ,מפרק

קבוצת כוורת בע"מ
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,16.00ברח' אברהם מאפו
 ,4/2באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויקטור כהן ,מפרק

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

חי בר מט"ח בע"מ
(ח"פ )51-340051-5
(בפירוק מרצון)

א.ג.ב ספקי עצים ( )1985בע"מ
(ח"פ )51-106343-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סופר ,ת"ז ,072151038
מרח' נס ציונה  ,11תל אביב ,למפרק החברה.
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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  ,28.4.2011בשעה  ,14.00ברח' נס ציונה ,11
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול סופר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

קאנטרי הומס בע"מ
(ח"פ )51-264465-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מארק שיפמן ,ת"ז
 ,012674420מרח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מארק שיפמן ,מפרק

קאנטרי הומס בע"מ
(ח"פ )51-264465-9
(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  ,28.4.2011בשעה  ,14.00ברח' מנחם בגין
 ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מארק שיפמן ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,16.00ברח' שומרי החומות
 ,4אלקנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עוזי גוטמן ,מפרק

נועה ענבר בע"מ
(ח"פ )51-322366-9
(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  ,3.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה פישמן‑ענבר ,ת"ז
 ,058831447מרח' הנרקיס  ,54גן נר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נועה פישמן‑ענבר ,מפרקת

נועה ענבר בע"מ
(ח"פ )51-322366-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

גורן עוז בע"מ
(ח"פ )51-216731-3
(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  ,27.1.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי גוטמן ,ת"ז
 ,003197852מרח' שומרי החומות  ,4ת"ד  ,383אלקנה ,44814
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.
עוזי גוטמן ,מפרק

גורן עוז בע"מ
(ח"פ )51-216731-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,13.00ברח' הנרקיס  ,54גן
נר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נועה פישמן‑ענבר ,מפרקת

אגם מוצרי טבע ישראלי בע"מ
(ח"פ )51-346032-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שדו ,ת"ז ,044808640
מרח' קירשטיין  ,29עפולה ,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.
יעקב שדו ,מפרק
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אגם מוצרי טבע ישראלי בע"מ

אילם  -ניהול נכסים אלקטרוני בע"מ

(ח"פ )51-346032-9

(ח"פ )51-380407-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.4.2011בשעה  ,13.00ברח' קירשטיין
 ,29עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב שדו ,מפרק

חיים ואליעזר מוסך אמירי בע"מ
(ח"פ )51-1433293-2
(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  ,5.5.2011בשעה  ,9.50ברח' חבצלת  ,7ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אליעזר זריהן ,מפרק

ע.מ היילייט תאורה בע"מ
(ח"פ )51-392229-4
(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  ,1.5.2011בשעה  ,18.00במשרדי המפרקת ,שד' בן
גוריון ( 1ב.ס.ר  ,)2בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדנה אשכנזי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן ,ת"ז
 ,014201909מרח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

נגב אוייל & שייל ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-419101-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן ,ת"ז
 ,014201909מרח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

א.ע.ג .קווליטק בע"מ
(ח"פ )51-138532-0

איי אס או אינשורס סרביסס אופיס אוף ישראל
בע"מ
(ח"פ )51-292465-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.3.2011בשעה  ,16.00במשרד עו"ד מיתר
ליקוורניק גבע & לשם ברנדווין ,דרך אבא הלל סילבר  ,16רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(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  30.3.2011או  30יום מיום פרסום הודעה זו,
המוקדם מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' רוטשילד
 ,68כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל דותן ,עו"ד ,מפרק

רחל שפיגלמן ,מפרקת

2826

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

מאיו (ב.ב ).ניהול והשקעות בע"מ

צ'בורשקה בע"מ

(ח"פ )51-329804-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-42954-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.3.2011בשעה  ,12.00במשרד עו"ד שפיגלמן,
קורן ,ברק ,זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נעם פורר ,עו"ד ,מפרק

(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  ,31.3.2011בשעה  ,13.00בבית נזרי ,רח' הרצל ,45
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רפי אזולאי ,עו"ד ,מפרק

מסורת ישראל

קייזי אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-418429-0

(ח"פ )51-289564-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2011בשעה  ,10.00ברח' ה' באייר  ,64תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2011בשעה  ,10.00ברח' אוסטרובסקי ,36
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין נדלר ,מפרק

גיל צבע ,עו"ד ,מפרק

דוקרט תעשיות פעילות בינלאומיות בע"מ
(ח"פ )51-247304-2
(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  ,3.4.2011בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דורון ,עו"ד ,מפרק

נרקסיסט בע"מ
(ח"פ )51-423108-3
(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  ,31.3.2011בשעה  ,14.00בבית נזרי ,רח' הרצל ,45
רמלה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ע.ש.ב-ים ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190050-8
(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  ,12.4.2011בשעה  ,10.00ברח' הרברט סמואל ,51
חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
הראל אריאלי ,עו"ד ,מפרק

דאבל טים ספורט בע"מ
(ח"פ )51-379160-8
(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  ,12.4.2011בשעה  ,18.00ברח' יוסף ויתקין ,2
ת"ד  ,6470אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדית סויסה נסים ,עו"ד ,מפרקת

רפי אזולאי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

2827

עוגן יצחק פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-387996-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור קריסי ,ת"ז ,025264722
מרח' צור  ,12מתן ,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.
דרור קריסי ,מפרק

עוגן יצחק פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-387996-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' צור ,12
מתן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור קריסי ,מפרק

א .המריץ שליחויות  2000בע"מ
(ח"פ )51-293577-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור קריסי ,ת"ז ,025264722
מרח' צור  ,12מתן ,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.
דרור קריסי ,מפרק

דרור קריסי ,מפרק

אינטגרה ויז'ון בע"מ
(ח"פ )51-282696-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי אלקיים,
ת"ז  ,022301402מדרך הדרים  ,54שדה ורבורג ,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.
אבי אלקיים ,מפרק

אינטגרה ויז'ון בע"מ
(ח"פ )51-282696-7
(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  ,14.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בדרך
הדרים  ,54שדה ורבורג ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אלקיים ,מפרק

אוסטרן משה החרט בע"מ
(ח"פ )51-105874-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אוסטרן,
ת"ז  ,30689913מרח' ההגנה  ,9בת ים ,למפרק החברה.

א .המריץ שליחויות  2000בע"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.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

(ח"פ )51-293577-6
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,14.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' צור ,12
מתן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אוסטרן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,

לילית  2000מזכרות הולילנד  1999בע"מ

חברה א' לבנין אפיריון שלמה בע"מ

(ח"פ )51-281313-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-023746-4
(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  ,30.3.2011בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
פל"ים 15א ,חיפה ,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  ,7.4.2011בשעה  ,16.00אצל עו"ד יוסף רז ,רח'
הרב עוזיאל  ,115ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליעד ברילנשטיין ,עו"ד ,מפרק

שלמה כהן ,מפרק

ד.ד גלים תעשיות בע"מ

פאזארט בע"מ
(ח"פ )51-412736-4
(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  ,31.3.2011בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' שמאי 14א ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-412128-4
(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  ,10.4.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,48רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גילה קונפינו ,עו"ד ,מפרקת

רפאל קורניצר ,עו"ד ,מפרק

מקור הבונים בע"מ
ברידג'  10בע"מ
(ח"פ )51-402717-6
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
מרכז עזריאלי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוחאי רייפלד ,מפרק

וי.נו .ריהוט ועיצוב ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-294738-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-066610-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.4.2011בשעה  ,11.00אצל אריה קמר,
משרד עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,יצחק קונפינו ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
			

יוסף קמר ,עו"ד

			

בא כוח המפרק

מידס ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-371944-3
(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  ,7.4.2011בשעה  ,16.00ברח' בן ציון ישראל
17א ,בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
שמשון  ,57חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה יוסף ,מפרקת

גדעון להבי ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6206כ"ד באדר א' התשע"א28.2.2011 ,
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דיאמנט דנוס כהן בע"מ
(ח"פ )51-091323-9
(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  ,16.4.2011בשעה  ,11.00במועדון שקד ,רח' אלוף
דוד  ,40רמת חן ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בן–ציון פריברג ,רו"ח ,מפרק

ש.רקח חברה לנכסים ולהשקעות ( )1990בע"מ
(ח"פ )51-147649-1
(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  ,17.4.2011בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שגיא
בר-און ,רח' משה לוי  ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יריב שגיא ,עו"ד ,מפרק

יעקב זומר יועצים בע"מ
(ח"פ )51-261444-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב זומר ,ת"ז ,50393149
מרח' עמק השושנים  ,22נס ציונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב זומר ,מפרק

יעקב זומר יועצים בע"מ

עמק השושנים  ,22נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב זומר ,מפרק

רימון חיים אחרים מוציאים לאור בע"מ
(ח"פ )51-353680-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רביב ,ת"ז ,1551977
מרח' בית אל  ,30חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם רביב ,מפרק

רימון חיים אחרים מוציאים לאור בע"מ
(ח"פ )51-353680-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בית
אל  ,30חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם רביב ,מפרק

חשמל זועבי עבד בע"מ
(ח"פ )51-357813-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זועבי עבד אלמג'יד ,ת"ז
 ,058556200מכפר מצר ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-261444-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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זועבי עבד אלמג'יד ,מפרק
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חשמל זועבי עבד בע"מ
(ח"פ )51-357813-8

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
סימה ישראלי ,עו"ד ,מפרקת

(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  ,21.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכפר
מצר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
זועבי עבד אלמג'יד ,מפרק

ארבע אונות  -מערכות הפקה והוצאה לאור בע"מ
(ח"פ )51-250269-1

נוה כרמל  -יעוץ וניהול פרוייקטים לבניה בע"מ
(ח"פ )51-279761-4
(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  ,1.5.2011בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
יפה נוף  ,111חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר אשל ,מפרקת

(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  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רביב ,ת"ז ,1551977
מרח' בית אל  ,30חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם רביב ,מפרק

סופה בואה בע"מ
(ח"פ )51-423285-9
(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  ,1.5.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שכונת
עופר  ,33מנחמיה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אברהם ,מפרק

ארבע אונות  -מערכות הפקה והוצאה לאור בע"מ

אר.ג'י אי .גרופ  2בע"מ

(ח"פ )51-250269-1

(ח"פ )51-410782-0
(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  ,21.4.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בית
אל  ,30חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם רביב ,מפרק

גילביז פתוח עסקי והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-426096-7
(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  ,28.4.2011בשעה  ,17.00ברח' שוהם  ,5רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2011בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין
יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1קומה  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אביב גלעדי ,מפרק

אביב גלעדי טלביזיה חברה לתקשורת ( )1992בע"מ
(ח"פ )51-167674-4
(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  ,1.5.2011בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין
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יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1קומה  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,30.5.2011בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביב גלעדי ,מפרק

אבי אומסי ,מפרק

הלוח המשולש בע"מ

בן גורמה ( )2006בע"מ

(ח"פ )51-158659-6
(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  ,1.5.2011בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין
יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1קומה  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אביב גלעדי ,מפרק

(ח"פ )51-379710-0
(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  ,20.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו אלמוגרבי ,ת"ז
 ,077764058ממושב בית הגדי  ,75למפרק 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.

חיים דורנבוים בע"מ
(ח"פ )51-103120-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אליהו אלמוגרבי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
הזית  ,1נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברי רב–הון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

נוש‑גד סיליקון אופריישן בע"מ
(ח"פ )51-380113-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-379710-0
(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  ,28.4.2011בשעה  ,10.00במושב בית הגדי
 ,75לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו אלמוגרבי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.5.2011בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אומסי ,מפרק

הרצל גרינשפון חברה להשקעות ופתוח בע"מ

סטריטק בע"מ
(ח"פ )51-249389-1
(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  ,2.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
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.

(ח"פ )51-058975-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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