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הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-

לפי פקודת הבנקאות1941 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(6לחוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,11987-כפי שהוחל בסעיף  )2(1לחוק שכר מינימום
(העלאת סכומי שכר מינימום  -הוראת שעה) ,התשע"א,22011-
אני מודיע כי שכר המינימום המעודכן ליום ט"ו בתשרי התשע"ג
( 1באוקטובר  )2012הוא  4,300שקלים חדשים לחודש.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד תיקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין המפורטות להלן,
בחוזר מס' ח:2277-06-

ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר )2012
(חמ )3-2068
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
 2ס"ח התשע"א ,עמ' .936

1

()1

( )3הוראה מס' " - 312עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים";
()4

מינוי המועצה הארצית לביטחון תזונתי
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב) לחוק המועצה הארצית
לביטחון תזונתי ,התשע"א ,12011-אני ממנה את החברים
האלה לחברים במועצה הארצית לביטחון תזונתי:
יושב ראש המועצה:
דב צ'רניחובסקי ,ת"ז 030344386
נציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
ימינה יעל הרמל ,ת"ז 000036392
שרה אשכנזי ,ת"ז 003454097
נציג משרד האוצר:
דב בער משה בארי ,ת"ז 021397062
נציג משרד החינוך:
זכריה מדר ,ת"ז 041536863
נציג משרד הבריאות:
אלי גורדון ,ת"ז  - 311620892מהנדס מזון
זויה שטל ,ת"ז  - 012997748דיאטנית
נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
אורי צוק-בר ,ת"ז 058294794

הוראה מס' " - 315הפרשה נוספת לחובות מסופקים";

( )5הוראה מס' " - 336מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי";
()6

לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי ,התשע"א2011-

הוראה מס' " - 301דירקטוריון";

( )2הוראה מס' " - 303תקשורת של רואה חשבון מבקר עם
הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי";

הוראה מס' " - 470כרטיסי חיוב";

מועד תחילת התיקונים להוראות האמורות ביום י"א
בחשוון התשע"א ( 19באוקטובר .)2010
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 355ניהול
המשכיות עסקית" בחוזר מס' ח ,2318-06-אשר לפיו מועד
תחילת ההוראה ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי ,)2012
למעט הוראות סעיפים  8ו– 9להוראה אשר מועד תחילתם ביום
י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012
1

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

נציג המשרד לאזרחים ותיקים:
זהרה כהן ,ת"ז 027308519
נציג מרכז השלטון המקומי:
חיים-דוד געש ,ת"ז 050337856
נציג מקרב הארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי:
חגית מרים חובב ,ת"ז 005921796
נציג המועצה להשכלה גבוהה:
חביר סימונוביץ ,ת"ז 011171238
כלכלן בעל ניסיון בתחום הביטחון התזונתי:
יוסף תמיר ,ת"ז 000182436
י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-4529
משה כחלון
			
     שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .996
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הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 402
 "יום עסקים בתאגידים בנקאיים" בחוזר מס' ח.2319-06-מועד תחילת התיקונים להוראה ביום כ"ט בכסלו התשע"ב
( 25בדצמבר .)2011
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

( )2בחוזר מס' ח ,2327-06-אשר לפיו מועד תחילת התיקונים
להוראה ביום ח' בניסן התשע"ב ( 31במרס .)2012

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 202מדידה
והלימות הון  -רכיבי ההון" בחוזר מס' ח ;2307-06-מועד תחילת
התיקונים להוראה ביום ב' בתמוז התשע"א ( 4ביולי .)2011
1

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411
 "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" בחוזר מס'ח ;2321-06-מועד תחילת התיקונים להוראה ביום ח' בניסן
התשע"ב ( 31במרס .)2012
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 350
 "ניהול סיכון תפעולי" בחוזר מס' ח ,2328-06-אשר לפיומועד תחילת ההוראה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
 ,)2013למעט סעיף  29להוראה אשר מועד תחילתו ביום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313
 "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" כדלקמן:( )1בחוזר מס' ח ,2304-06-אשר לפיו מועד תחילת התיקונים
להוראה ביום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר ,)2011
למעט התיקון להגדרת "הון" בסעיף  3להוראה אשר מועד
תחילתו ביום ד' באייר התשע"א ( 8במאי ;)2011
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי ניתנה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301
 "דירקטוריון" ,וכי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצתובאישור הנגיד תיקנתי אותה בחוזר מס' ח 2287-06-ובחוזר
מס' ח ,2322-06-אשר לפיהם מועד תחילת התיקונים
להוראה ,למעט לעניין סעיפים (7ט)(24 ,ב)(30 ,27 ,ב)(31 ,ב)()1
ו–(36ד) להוראה ,ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012אך
ניתן להתחיל לפעול לפיהם לפני יום התחילה האמור.
מועד תחילתו של סעיף (7ט) להוראה ,לפי חוזר מס'
ח ,2287-06-ביום כ"ב בתמוז התשע"ג (  30ביוני ,)2013
ובלבד שעד יום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי )2011
יגיש התאגיד הבנקאי לאישור המפקח תכנית מפורטת
לצמצום הדרגתי של מעורבות הדירקטוריון באישור מתן
אשראי ,ולהתאמה הנדרשת בנוהלי החיתום והבקרה
בתאגיד הבנקאי ,ואולם ניתן להתחיל לפעול לפיו לפני
יום התחילה האמור; מועד תחילתם של סעיפים (24ב)
ו–(30ב) להוראה ,לפי חוזר מס' ח ,2287-06-ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011לעניין דירקטורים שמונו
לכהן בדירקטוריון החל ביום זה; מועד תחילתם של סעיף
 27להוראה ,לעניין חידוש אישור מינוי כדירקטור ,ושל
ההגבלה הקבועה בסעיף (31ב)( )1להוראה ,לעניין כהונת
דירקטור בתאגיד בנקאי במקביל לכהונתו כדירקטור או
כחבר ועדת השקעות בתאגיד הנמנה עם סוג התאגידים
שנקבע בנספח ג' להוראה ,לפי חוזר מס' ח,2322-06-
הוא ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ;)2013ומועד
תחילתו של סעיף (36ד) להוראה ,לפי חוזר מס' ח,2287-06-
ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013ועד אז רשאי
תאגיד בנקאי לדון בדוחות שנתיים ורבעוניים לציבור של
התאגיד הבנקאי ולהמליץ על אישורם גם בוועדה שאינה
ועדת הביקורת ובלבד שמחצית מחבריה לפחות חברים גם
בוועדת הביקורת ,לרבות יושב ראש ועדת הביקורת ,ואולם
ניתן להתחיל לפעול לפיו לפני יום התחילה האמור.
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

6259

" - 323מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים" ואת הוראת
ניהול בנקאי תקין מס' " - 470כרטיסי חיוב" וביטלתי את
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 311יחס הון מזערי" ,בחוזר
מס' ח ;2323-06-מועד תחילת התיקונים להוראות האמורות
וביטול הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  311ביום ה' בטבת
התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א-
 ,21991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     

כ"ז באב התשע"ב ( 15באוגוסט )2012
(חמ )3-4331
נדב גלאון
			
           מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

הסמכת מנהל

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 307פונקציית
הביקורת הפנימית" ,בחוזר מס' ח ;2320-06-מועד תחילת
ההוראה ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי .)2012
1

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ )3-3537
דוד זקן
			
המפקח על הבנקים
     
___________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר) ,התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(יבוא בשר) ,התשל"ד( 11974-להלן  -התקנות) ,אני מסמיך את
הרופא הווטרינר הממשלתי ,ד"ר צביקה אבני ,ת"ז ,023603582
למנהל לעניין התקנות.
המוסמך ימלא את תפקיד המנהל לפי התקנות במועדים
שבהם נבצר מד"ר שלמה גראזי לעשות כן.
הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א-
 ,21991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ז באב התשע"ב ( 15באוגוסט )2012
(חמ )3-4329
נדב גלאון
			
           מנהל השירותים הווטרינריים
___________
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .1244
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים
מבעלי חיים) ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים) ,התשמ"ח( 11988-להלן
 התקנות) ,אני מסמיך את הרופא הווטרינר הממשלתי ,ד"רצביקה אבני ,ת"ז  ,023603582למנהל לעניין התקנות.
___________
 1ק"ת התשמ"ח ,עמ' .879
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76
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המוסמך ימלא את תפקיד המנהל לפי התקנות במועדים
שבהם נבצר מד"ר שלמה גראזי לעשות כן.

לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) ,התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(יבוא בעלי חיים) ,התשל"ד( 11974-להלן  -התקנות) ,אני
מסמיך את הרופא הווטרינר הממשלתי ,ד"ר צביקה אבני ,ת"ז
 ,023603582למנהל לעניין התקנות.
המוסמך ימלא את תפקיד המנהל לפי התקנות במועדים
שבהם נבצר מד"ר שלמה גראזי לעשות כן.
הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א-
 ,21991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ז באב התשע"ב ( 15באוגוסט )2012
(חמ )3-4330
נדב גלאון
			
           מנהל השירותים הווטרינריים
___________
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .991
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/1499/י ,"1/שינוי
קו בניין ברח' השקד  ,20קרית חיים ,שינוי לתכניות
חפ62/א ,חפ/מק1499/ה ,כפיפות לתכניות חפ,1499/
חפ1499/ב ,חפ1499/ג ,חפ1400/יב ,חפ/מק/1400/יב,1/
חפ/מק1400/יב ,4/חפ/מק1400/תט ,חפ/מק1400/גב ,חפ/
מק1400/פמ ,חפ ,1853/חפ229/ה ,חפ229/י ,חפ229/י,1/
חפ/229/י ,5/חפ/מק229/י ,2/תמא ,38תמא.15
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,קרית חיים
מזרחית ,רח' השקד  - 20גוש  ,11539חלקה .20
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין במטרה לאפשר ליגליזציה
לבנייה קיימת.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין :א) קו בניין
אחורי בהתאם לקונטור הבניין הקיים; ב) קווי בניין צדיים
בהתאם לקונטור הבניין הקיים; ג) קו בניין קדמי לגגון
בהתאם לקונטור הגגון הקיים.

 ,11273 ,11270 ,11251 ,11238 ,11215 - 11211 ,11202,11568 ,11566 ,11565 ,11549 - 11547 ,11539 ,11363 ,11362
,11587 - 11584 ,11582 - 11578 ,11576 - 11571 ,11569
,11665 ,11664 ,11662 - 11630 ,11610 ,11605 - 11601
11685 ,11683 - 11681 ,11677 ,11676 ,11673 - 11668
 - 11726 ,11720 - 11718 ,11696 ,11694 ,11693 ,1169112220 ,12136 ,12135 ,11893 ,11880 ,11879 ,11750 ,11729
 ,12268 ,12264 - 12254 ,12252 - 12250 ,12239 ,12224,12338 ,12328 - 12324 ,12319 ,12317 - 12315 ,12288 ,12286
,12463 - 12460 ,12455 ,12454 ,12450 ,12449 ,12447 ,12434
,12499 - 12478 ,12477 ,12474 ,12471 ,12470 ,12466 ,12465
,12553 ,12531 ,12517 ,12511 ,12509 ,12508 ,12504 ,12503
,12616 ,12610 ,12609 ,12599 - 12595 ,12587 ,12586 ,12571
,12695 - 12693 ,12688 ,12649 ,12640 ,12639 ,12630 ,12617
 ;12763 ,12721חלקי גושים מוסדרים,10686 ,10444 ,10428 :
,11359 ,11222 ,11220 ,11210 ,11209 ,11205 ,11203 ,10729
,11666 ,11625 ,11588 ,11583 ,11570 ,11567 ,11563 ,11382
.12294 ,12253 ,11892 ,11882 ,11881 ,11698 ,11697 ,11675
גושי שומה,10799 ,10771 ,10758 ,10755 ,10754 ,10752 :
,10826 - 10823 ,10821 ,10817 ,10813 - 10808 ,10805
10865 ,10863 - 10847 ,10844 ,10842 - 10831 ,10829 ,10828
.10893 ,10892 ,10880 - 10878 ,10872 ,10869 -

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 לתכנון ולבנייה
חיפה ,ת"ד  ,4811רח' חסן שוקרי  ,14חיפה  .31047המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה  ,31048טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין במגרשים המיועדים
למבנים ומוסדות ציבור אשר שטחם אינו עולה על  1.5דונם;
ב) שינוי קווי בניין במגרשים המיועדים למבנים ומוסדות
ציבור שבהם קיימים מבנים ,והמרווחים המאושרים
בסביבה קטנים מ– 5מ'.

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/1604/יב" ,שינוי
הוראות הבנייה ברח' אוסקר שינדלר /3רח' זינגר  ,14סביוני
דניה ,חיפה ,שינוי לתכניות חפ1604/ה ,חפ229/ה ,כפיפות
לתכניות חפ229/י ,חפ229/י ,5/חפ1156/י ,חפ1400/יב,
חפ1400/יב ,1/חפ/מק1400/גב ,חפ/מק1400/יב ,4/חפ/
מק1400/פמ ,חפ/מק/229/י ,2/תמא.38
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח' אוסקר
שינדלר  ,3רח' זינגר  ,14סביוני דניה  -גוש  ,11203חלקה ,11
ח"ח .55 ,46
מטרת התכנית :לאפשר הסבת קומה/חלל קיים ומאושר
לפי היתר בנייה משטח שנחשב כשטח שירות לשטח עיקרי
למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים מיוחד לאזור מגורים ד (לפי מבא"ת); ב) תוספת
קומת מגורים בתוך חלל הבניין המאושר בלא שינוי בגובה
הבניין; ג) שינוי קו בניין צדי מערבי להצבת מיתקנים
טכניים (לכיוון השטח הפתוח).

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/229/ט ,"2/שינוי קו
בניין באתרים למבנים ומוסדות ציבור ,שינוי לתכנית
חפ/229/ט ,1/כפיפות לתכניות חפ ,1091/תתל ,13תמא,3
תמא ,10תמא ,13תמא ,13/3תמא ,15תמא ,23תמא/34ב,3/
תמא/34ב ,4/תמא ,37תמא.22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב מקומי חיפה,
כל תחום הרשות.
גושים מוסדרים בשלמות,10730 ,10685 - 10680 ,10427 :
,10770 - 10759 ,10757 ,10756 ,10753 ,10751-10732
,10830 - 10825 ,10822 ,10820 - 10814 ,10808-10773
10873 ,10871 ,10870 ,10864 ,10846 ,10845 ,10842 - 10839
 ,10926 - 10895 ,10893 - 10884 ,10882 ,10881 ,1087811198 ,11196 - 11187 ,11115 - 11112 ,10930 - 10928

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין במגרשים
ששטחם עד  1דונם; ב) שינוי קווי בניין במגרשים ששטחם
אינו עולה על  1.5דונם הגובלים בדרך/דרכים אשר
רוחב חזית אחת לפחות של המגרש הגובלת בדרך קטן
מ– 30מ'; ג) מתן הוראות לתוספת בנייה על גבי מבנה
קיים לפי קו המיתאר (קונטור הבניין) של הבניין הקיים
במגרשים שבהם המרווחים המאושרים בסביבה קטנים
מ– 5מ' .כל שאר ההוראות הקבועות בתכנית חפ/229/ט1/
יישארו בתוקפן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3197
(" )2תכנית מס' חפ/מק/1510/ג" ,הסדרת גבול השצ"פ ברח'
חלמיש ,גוש  ,11196חלקות  ,131 ,130שינוי לתכנית חפ,1510/
כפיפות לתכניות חפ/1510/א ,חפ/229/י ,חפ/1400/יב,3/
חפ/229/ד ,חפ/229/ה ,חפ/229/י ,1/חפ/מק/1400/גב ,חפ/
מק/1400/תט.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה  -שכ' רמת
אלמוגי ,רח' חלמיש  -גוש  ,11196חלקות 147 135 ,131 ,130
בשלמותן ,ח"ח .129
עיקרי הוראות התכנית :א) הסדרת גבולות השצ"פ תוך
הקטנת שטח מגרש מגורים ג' בתא שטח  21וקביעת
קווי בניין חדשים ,על ידי איחוד וחלוקה של מגרשים;
ב) הגדלת שטח ציבורי פתוח כפי שנקבע בתכנית חפ,1510/
כל זה בלא שינוי בזכויות בנייה והוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6102
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' ,04-8356807
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וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק780/כב" ,שינוי
לתכנית חד.780/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' נורדאו 6
 גוש  ,10041ח"ח .172 ,168מטרת התכנית :א) שינוי באחוזי בנייה; ב) שינוי במס'
יח"ד; ג) שינוי בתכסית קרקע; ד) שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי באחוזי בנייה מ–40%
במצב מאושר ל– 46%במצב מוצע; ב) שינוי במס' יח"ד מ–2
יח"ד במצב מאושר ל– 3יח"ד במצב מוצע; ג) שינוי בתכסית
מ– 30%במצב מאושר ל– 40%במצב מוצע; ד) שינוי בקו בניין
צדי דרומי מ– 3מ' במצב מאושר ל– 2.63מ' במצב מוצע להסדרת
בנייה קיימת; ה) שינוי בקו בניין אחורי מ– 6מ' במצב מאושר
ל– 5.40מ' 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 ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' חד/מק1061/טו" ,שינוי לתכנית
חד.1061/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,שכ' עין הים -
גוש  ,10572חלקה  246בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :הקמה ופיתוח של בניין מגורים
של  58יח"ד בשכונת עין הים ,חדרה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע"א.
(" )2תכנית מפורטת מס' חד/מק1053/ג" ,שינוי לתכנית
חד.1053/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,מזרחית לשכ'
ניסן-ביאליק  -גוש  ,10402חלקה  247בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי לבינוי בהתאם לחוק ,על
ידי )1 :תוספת קומות מ– 4קומות על עמודים  +קומת גג
ל– 7קומות מעל קומת קרקע כפולה חלקית  +קומת גג +
קומה טכנית;  )2קביעת מספר מבנים על המגרש;  )3הגבהת
גובה קומת המבואה ל– 5.80מ' נטו; ב) העברת זכויות
בין הקומות בלי לשנות את סך כל השטחים המותרים
בתכנית; ג) תוספת יחידות דיור מ– 91יח"ד ל– 120יח"ד
בלא הגדלת שטחי הבנייה המותרים; ד) הגדלת תכסית
קרקע מ– 35%ל– ;38%ה) שינוי קווי בניין :הגדלת קו בניין
צדי מערבי מ– 4מ' ל– 5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק813/יג" ,שינוי לתכנית חד.813/

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,7731
חלקה  245בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.9.2006ובילקוט הפרסומים  ,5587התשס"ז ,עמ' .213
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' מכ/מק ,"785/שינוי לתכנית מכ ,123/תואמת לתכניות
מכ/123/א ,מכ.201/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת הכרמל ,רח'
הרב קוק  - 4 ,2גוש  ,10674חלקה  18בשלמותה ,ח"ח ,99 ,17
 ;129מגרש  30בשלמותו מתכניות מכ ,123/מכ/123/א; שטח
התכנית 1,195 :מ"ר.
מטרת התכנית :הסדרת בנייה קיימת ושינוי קווי בניין
בהתאם לבנייה קיימת.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין כמפורט :בחזית
מערבית מ– 4מ' ל– 3-0.95מ' ,בחזית צפונית מ– 3מ' ל– 3-0.0מ',
בחזית דרומית מ– 3מ' ל– 3-0.00מ'; ב) שינוי הוראות בינוי ,כך
שתתאפשר הקמת מבני עזר בחצר; ג) תוספת קומה ,מ– 2קומות
ל– 3קומות.
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 ולבנייה מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2מגדל
הנביאים ,חיפה ,טל'  .04-8676296ההעתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם 15ב ,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.
מאלק עמרור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי עירון

עיקרי הוראות התכנית :העברת זכויות בנייה בשיעור
כולל של  86.25מ"ר בחלקה ברח' אדוארד מאנה ומחלקה ברח'
פול גוגן אל חלקה ברח' פיקאסו.
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 ולבנייה קרית אתא ,כיכר העירייה www. ,04-8478420 ,7
 .kiryat-ata.org.ilהעתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,משרד הפנים ,רח' פלי"ם ,15
חיפה ,טל' .04-8633432
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
ענ/מק ,"1172/שינוי לתכניות מיתאר ען ,125/ען/במ.361/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,"353-0061416שינוי
לתכנית ש/23/א ,כפיפות לתכניות ש/1122/א ,ש ,208/ש.301/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אל גרביה -
גוש  ,8756חלקה ( 54בשלמותה).

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה ,רח' הגורן - 7
גוש  ,10223חלקה  100בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בלא הסכמה;
ב) שינוי בקווי בניין.

מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי לשם הכשרת חריגה
מקומית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6491

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי מ– 4מ' ל– 2.03מ'.
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 ולבנייה שומרון,
רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב,
חיפה ,טל' .04-8616252

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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 ולבנייה עירון
מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' כ/מק,"502/
שינוי לתכנית כ/במ ,246/בהתאם לתכניות חל ,350/כ/246/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אתא  -גוש
 ,12758חלקות  ;120 ,119 ,111גוש  ,12759חלקות .5 ,4 ,2

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ש/
מק/547/ג" ,שינוי לתכניות ש ,1/ש ,17/ש ,18/ש/במ ,547/ש/
מק/547/א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה  -גוש
 ,10068חלקות  50 ,42בשלמותן ,ח"ח  ;49גוש  ,10071חלקות ,14
 ,104 ,43 ,42 ,29-16ח"ח  ;32 ,31 ,15גוש  ,10072ח"ח  ;24 ,23 ,1גוש
 ,10074ח"ח .585 ,307 ,107 ,106
מטרת התכנית :ניוד זכויות בנייה ממתחם א' לטובת מתחם
ב' ו–ג ובתוך תחום מתחם ג' בין המגרשים ,חלוקה למגרשים
והגדרת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי זכויות בנייה וקביעת מס'
יח"ד במתחמים א' ו–ג' בלי לשנות את סך כל זכויות הבנייה
ומס' יחידות הדיור בתכנית ,ניוד  10,506.6מ"ר ממגורים;
ב) חלוקה מחדש למגרשים א ,ב ו–ג; ג) קביעת גודל מגרש
מינימלי מ– 500מ"ר ל– 399מ"ר; ד) קביעת קווי בניין למגרשים
החדשים לפי ההוראות שנקבעו לקווי בניין בתכנית ש/
מק/547/א; ה) שינוי בתכסית מ– 40%ל– ;55%ו) הרחבת דרך
מס' .10
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
ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק,"10/548/
שינוי לתכנית הר/מק.7/548/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,דרך
רמתיים ,פינת רח' ז'בוטינסקי  -גוש  ,6446חלקות .357 ,356
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :העברת  200מ"ר
שטחים עיקריים מחלקה  356בייעוד מגורים ג' לשימוש
בחלקה  357בייעוד מגורים דיור מיוחד ,בלי לשנות את סך
כל השטחים המותרים לחלקות  356ו– 357בתכנית מיתאר
מקומית הר/מק.7/548/
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
ולבנייה הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון  ,45265טל'
 .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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המחוזית לתכנון ולבנייה 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 ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יב/מק."12/199/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,שכ' נאות בגין,
רח' התורמוס ,פינת רח' הפטל  -גוש  ,5733חלקה  48בשלמותה;
שטח התכנית 787 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינויים בקווי בנייה לפי המפורט :א) שינוי
בקו בניין קדמי מ– 5מ' המותרים ל– 4מ' וברדיוס הדרך ל– 3מ';
ב) שינוי בקו בניין צדי מזרחי מ– 4מ' ל– 3מ' לפי המסומן בתשריט;
ג) אין כל שינוי בזכויות הבנייה המותרות.
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 ולבנייה יבנה,
שד' דואני  ,3יבנה ,טל'  .08-9433383העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק/28/3/ו".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' הכרמל 42
 גוש  ,6438חלקה  2בשלמותה.מטרת התכנית :קביעת קו בניין לממ"דים ומרפסות.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין אחורי דרומי
למרפסות  0.50מ' לפי תשריט; ב) קביעת קו בניין אחורי דרומי
לממ"ד  0.00מ' לפי תשריט; ג) קביעת קווי בניין צדיים ,מזרחי
ומערבי לממ"ד  2.80מ' לפי תשריט במקום  4.75מ'.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

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
ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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 ולבנייה כפר סבא

ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' כס/מק."518/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' אז"ר 16
 -גוש  ,6431ח"ח .169

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' כס/מק/8/3/יג".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח'
ביאליק  - 18גוש  ,6439ח"ח .187
מטרת התכנית :א) יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת
מבנה בן  9דירות בגובה של  4קומות  +קומת גג  +חדרים
על הגג מעל קומת קרקע ומעל מרתף חניה; ב) שינוי בקווי
בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת של שתי יחידות
דיור על המאושר וקביעת סך הכל  9יח"ד בלא הגדלת
סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב) שינוי בקו בניין
מערבי מ– 4מ' ל– 3מ' ,שינוי בקו בניין דרומי מ– 4מ'
ל– 2מ'; ג) שינוי בקו בניין מזרחי מ– 4מ' ל– 3מ' ,שינוי בקו
בניין צפוני מ– 4מ' ל– 3.60מ'; ד) הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי ,תוספת של קומה אחת על הקיים במקום ע +
 + 3ג  +חללי גג ,מבוקשות ק  + 4 +ג  +חדרים על הגג,
מעל קומת מרתף חניה מתחת למפלס  ;0.00ה) קביעת
קווי בניין למרפסות  -לחזית הצפונית  2.20מ' ולחזית
הדרומית  1.20מ'.
(" )2תכנית מיתאר מס' כס/מק/279/ב."1/
השטחים הכלולים בתכנית מקומם :כפר סבא ,רח'
הראשונים  ,8רח' שועלי שמשון  - 9גוש  ,6435חלקה 212
בשלמותה.
מטרת התכנית :קביעת קו בניין עילי לטובת הבלטת מרפסות.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בניין עיליים למרפסות:
צפוני ומזרחי מ– 4מ' ל– 2.4מ' במקטעים כמסומן בתשריט.
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

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מטרת התכנית :קביעת קווי בניין לבריכת שחייה ומבנה
עזר.
עיקרי הוראות התכנית :קו בניין צפוני ומזרחי לבריכת
שחייה ומבנה עזר  -מוצע  1מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.5.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר
סבא ,טל'  ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' ,08-9270170
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מס' מד/
מק ,"221/177/שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מס' מר/
מק ,35/177/מר/מק ,74/177/גז/מד/במ ,4/177/מר/מק,14/177/
מד ,15/177/מר ,63/177/גז.177/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' רעות ,רח' תומר  ;8קואורדינטות :ציר ,644.500 :X
ציר  ;201.300 :Yגוש  ,5294חלקה  255בשלמותה.
מטרת התכנית :הגדלת תכסית ושטח עיקרי בקומת קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :א) ניוד  27מ"ר ממפלס מרתף לקומת
קרקע; ב) הגדלת תכסית שטח עיקרי במפלס  ,0.00מ– 155מ"ר
ל– 185.5מ"ר; ג) שינוי הוראות בינוי בדבר שטח עיקרי וסגירת
מצללה בקומת קרקע.
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

6265

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ,רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל' .08-9726052
שעות קבלת קהל ,מדור מידע תכנוני ,עיריית מודיעין-מכבים-
רעות ,בימים א' ,ד' ,בשעות ,12.00-8.30 :וביום ב' ,בשעות
 ,17.00-13.30או בהתאם למפורסם באתר העירייה .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד' 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.
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין למבנה ,לבריכת
שחייה ,לחדר מכונות ולמחסן; ב) קביעת הוראות בדבר עיצוב
ארכיטקטוני; ג) העברת שטחי בנייה מקומה א' לקומת קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1229
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל'
 ,08-9383810ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

מרחב תכנון מקומי נתניה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' נס/
מק ,"232/רח' איתמר בן אבי .15

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח' איתמר
בן אבי  - 15גוש  ,3751חלקה  16בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת החלקה לשני מגרשים
שווים בשטחם; ב) שינוי והתאמת קווי בניין למצב הקיים ,כל
תוספת ו/או בנייה חדשה תחויב בקווי בניין בהתאם למפורט
בטבלת זכויות והוראות בנייה; ג) הגדלת התכסית עד 35%
משטח המגרש; ד) שינוי גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו
בניין; ה) תוספת יחידת דיור אחת; ו) תוספת  6%הקלה בשטח
ומרפסות מקורות.
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
ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' .08-9383810
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת
מס' נס/מק ,"236/רח' בורוכוב .19
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח'
בורוכוב  -גוש  ,3850חלקה  196בשלמותה.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' נת/
מק/15/401/א ,"3/שינוי לתכניות נת ,15/401/נת/15/401/א,
נת/15/401/א+הסבה ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
מנחם בגין ,רח' הסחלב  - 56גוש  ,7994חלקה  29בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין אחורי; ב) קביעת
קווי בניין לבריכת שחייה  0.00מ' לכיוון השצ"פ וחלקה ;30
ג) שינוי לבינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א' ,ד' ,ה' ,משעה
 8.30עד  ,11.30וביום ב' ,משעה  12.00עד  ,16.00כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קרית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,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.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

(" )1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"64/1210/שינוי לתכניות
 ,2000במ ,14/2000/כפיפות לתכנית .2/1210
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' הרב
טולידאנו  - 5גוש  ,6404חלקה  31בשלמותה.
מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד ,מ– 7יח"ד ל–10
יח"ד; ב) תוספת קומות ,מ– 4קומות על עמודים  +חדרים על
הגג ל– 5קומות על עמודים  +חדרים על הגג; ג) שינוי קווי
בניין צדי ,צפוני ודרומי מ– 4מ' ל– 3.6מ' ,קו בניין צדי צפוני
 3מ' לקיר אטום ,קו בניין אחורי מזרחי מ– 6מ' ל– 5.4מ'.
(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"43/1211/שינוי לתכנית
 ,7/1211כפיפות לתכניות  ,2000במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
המגיד  ,1רח' הצנחנים  - 6גוש  ,6406חלקה  110בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת  4יח"ד תוך תוספת קומה אחת ,בלא
הגדלת סך כל השטחים המותרים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  4יח"ד ,מ– 7יח"ד ל–11
יח"ד; ב) תוספת קומה אחת ,מ– 4קומות על עמודים  +חדר
על הגג ל– 5קומות על עמודים  +קומה חלקית; ג) שינוי קו
בניין לכיוון מערב (לצד)  4מ' לקומה ה  +חלקית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,במחלקת מידע תכנוני
בבניין העירייה לפי זימון תורים מראש ,בטל' ,03-9053111
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  30ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח
תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,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 ולבנייה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/
מק/9/ב" ,שכ' מגורים נתן (חורשים) ,שינוי לתכנית רנ/9/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין  -גוש
 ,8866ח"ח  ;49 ,46גוש  ,4252ח"ח ;126 ,125 ,123 ,121 ,120 ,110 ,9
גוש  ,4253ח"ח .202 ,199
מטרת התכנית :תכנון מעודכן של אזור המיועד לשכונת
מגורים חדשה.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים בלי
לשנות את השטח הכולל של כל ייעוד קרקע ,למעט הגדלת

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

דרכים תוך הקטנת השטח המיועד למגורים; ב) שינוי בקו בניין;
ג) שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ד) העברת
שטח בנייה עיקרי  1,440מ"ר המיועד לחזית מסחרית ממגרשים
המיועדים למגורים וחזית מסחרית אל תא שטח המיועד למסחר
ותעסוקה; ה) שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים
עליו בניין; ו) הגדלת מס' יחידות דיור בלא הגדלת סך כל
השטחים למטרות עיקריות ותוספת שטחי שירות; ז) שינויים
הנובעים מכל האמור לעיל.
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
ולבנייה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' 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.
משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"94/15/1/שינוי לתכנית
רצ/15/1/ב.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
ברשבסקי  - 11גוש  ,3939חלקות  535 ,533בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי
תמא ,4/18/על ידי :א) קביעת הוראות בדבר תחנת דלק
דרגה ב' לפי תמא 4/18/באזור מסחר ותעשייה; ב) שינוי
קו בניין צדי צפוני מ– 400מ' ל– 3.50מ'; ג) איחוד חלקות
בהסכמת בעלים.
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"7/3/22/1/שינוי לתכניות
רצ ,3/22/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,כפר
אריה ,בין רח' עקיבא  10לדרך  - 600גוש  ,5416חלקה 28
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :תכנית שינוי בינוי ,הגדלת מס'
יחידות מ– 8יח"ד ל– 11יח"ד בלא שינוי בסך כל השטחים
למטרות עתידיות ,על ידי :א) שינוי בינוי ,חלוקה למגרשים
ותאי שטח וקביעת זיקת הנאה למגרשים ,104/1 ,103/1 ,102
 ;104/3 ,104/2ב) חלוקת שטחי הבנייה המותרים לכל שטח;
ג) קביעת קווי בניין ומרווחי בנייה וגודל תא שטח מינימלי
 367מ"ר; ד) קביעת אורך חזית מזערי; ה) הגדלת מס' יח"ד
מ– 8יח"ד ל– 11יח"ד בלא שינוי בסך כל השטחים למטרות
עיקריות.
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(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/93/1/שינוי לתכנית
רצ.93/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכונת
רביבים (צוריאל) ,רח עין דור  ,5 ,2 ,1רח' ההתיישבות - 12
גוש  ,6286חלקות  317-315 ,312בשלמותן ,ח"ח .393
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה
הקבועים בתכנית אחת; ב) הוספת קומת קרקע; ג) העברת
שטחים עיקריים מתא שטח  2004ו– 2007בהיקף כולל של
 348מ"ר עיקרי לתאי שטח  2008ו– ,2009כך שכל תא שטח
יקבל  174מ"ר עיקרי לשם תוספת קומת מגורים מ– 8ל–9
קומות.
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 ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"105/6/1/שינוי לתכניות
רצ/6/1 ,1/1/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
הפלמ"ח  ,30-26רח' השומר  -גוש  ,3938חלקה 14
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין כמסומן בתשריט;
ב) קביעת קו בניין למבנים בחלקה כמסומן בתשריט;
ג) הגבהת קיר חזית דרומית מגובה  1.50מ' ל– 1.80מ' (מצב
קיים) לפי גדרות קיימות ברחוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3849
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"7/6/168/שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ/6/168/א ,5/רצ/6/168/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,א.ת.ח.
רח' אלטלנה  - 1גוש  ,3946חלקה  144בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין צפוני ומערבי
כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3204
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
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 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"37/1050/שינוי לתכנית
רח ,1050/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק,1950/
רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מצדה 10
 גוש  ,3656חלקה  204בשלמותה; שטח התכנית 952 :מ"ר.מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בחלקה מ–2
יח"ד ל– 4יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  2יח"ד בתחום החלקה
כך שיהיה ניתן לבנות  4יח"ד במקום  2יח"ד המותרות;
ב) הגדלת השטח העיקרי המותר ב– 6%כך שיהיה ניתן
לבנות  56%במקום  50%המותרים; ג) שינוי קו בניין צדי
מ– 4מ' ל– 3מ'; ד) קביעת זכויות והוראות בנייה.
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"1/18/1200/שינוי לתכניות
רח ,1200/רח ,18/1200/כפיפות לתכניות רח/2000/ב,1/
רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח'
האמוראים  - 15גוש  ,3705ח"ח  ;187 ,186מגרש  7בשלמותו
מתכנית  ;18/1200שטח התכנית 693 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי למזרח מ– 3מ' ל– 1.95מ'
כמסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין צדי למזרח מ– 3מ'
ל– 1.95מ' כמסומן בתשריט ,בלא כל שינוי בשאר זכויות
והוראות הבנייה.
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
ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2טל'  .08-9392293העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי רחובות

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

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"23/1300/רח' הרשנזון  ,9שינוי
לתכנית רח ,1300/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/
מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/

(" )2תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"60/290/שינוי קו בניין,
רמות השבים ,שינוי לתכנית הר.10/290/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,רמות
השבים ,רח' המייסדים  -גוש  ,6451חלקה  93בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' רחל
הרשנזון  - 9גוש  ,3701חלקה  743בשלמותה; שטח
התכנית 752 :מ"ר.

מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין צדי; ב) תוספת של 6%
הקלה שניתן לקבל.

מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי מזרחי ובקו בניין
אחורי.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי נקודתי מ– 4מ'
ל– 2.13מ' ,מנקודה  Aל– Bומ– Bל–.C

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין צדי מזרחי מ–4
מ' ל– 3מ'; ב) שינוי בקו בניין אחורי מ– 6מ' ל– 5מ'; ג) אין
כל שינוי בשאר הזכויות והוראות הבנייה.

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
ולבנייה דרום השרון ,קרית המועצה ,ת"ד  ,500נוה ירק ,49945
טל'  .03-9000560העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3850
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק/2005/ד ,"2/3/שינוי לתכנית
רח/2005/ד ,3/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/
מק/2000/יב ,רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח'
אופנהיימר ,שכ' פארק רבין  -קרית המדע  -גוש ,3695
חלקה  173בשלמותה ,ח"ח  ;172שטח התכנית 2,286 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין ושינוי גבולות השפ"פ.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בגבולות שפ"פ בלא
שינוי בסך כל השטחים; ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה
המותרים ממסחר למוסדות ציבור ,העברה של עד 50%
משטח המסחר; ג) שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט;
ד) שינוי הוראות בינוי; ה) שטח הכולל המותר לבנייה
בעבור המוסד הציבורי לא יגדל ביותר מ– 50%כפי שנדרש
בהוראות החוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3851
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"37/104/שינוי קו בניין,
שינוי לתכנית שד.5/104/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,משק ,43
ירחיב  -גוש  ,7637ח"ח .21 ,20
מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי; ב) תוספת של 6%
הקלה שניתן לקבל.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין חזיתי נקודתי
מ– 5מ' בנקודות  Aו– Cל– 1.7מ' בנקודה  ;Bב) תוספת 6%
שטח עיקרי.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה מופקדת "תכנית בניין ערים מקומית מס'
זמ/מק ,"2/2/250/שינוי לתכניות זמ ,1/250/זמ.2/250/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה ,רח'
שושנה דמארי  - 5גוש  ,3715ח"ח  ;54 ,50 ,38מגרש .255
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין אחורי במגרש
 255לפי תב"ע זמ 2/250/מ– 5מ' ל– 3מ'; ב) שינוי מבנה יח"ד
צמודי קרקע מ– 4יח"ד במבנה טורי ל– 4יח"ד צמודות ( 2יח"ד
בחזית המגרש ו– 2יח"ד החלק העורפי של המגרש).
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 .את ההתנגדות בצירוף תצהיר
מעו"ד ,יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,ת"ד  ,188קרית עקרון ,או לשלוח קובץ
לכתובת .mazkirut@zmora.org.il :המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
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מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מס' חמ/
מק ,"46/401/שינוי לתכניות גז/מק ,15/401/חמ/מק,36/401/
כפיפות לתכניות גז/מק ,18/401/גז ,10/401/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור התעשייה חבל
מודיעין  -גוש  ,4619ח"ח .77 ,70-68 ,63 ,62
מטרת התכנית :א) איחוד מגרשים סמוכים בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי הוראות סעיף  12בתכנית גז 10/401/בדבר
אחוזי גינון למגרש המיועד לתעשייה; ג) הגדלת תכסית
הקרקע; ד) שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד מגרשים סמוכים
בהסכמת הבעלים; ב) הקטנת אחוזי הגינון מ– 30%ל–;15%
ג) הגדלת תכסית הקרקע למכסימום שטחי הבנייה המותרים
עד כ– ;52%ד) ביטול קווי בניין בין המגרשים לאחר האיחוד.
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
ולבנייה 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 ולבנייה חבל מודיעין
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
זמ/מק ,"2/91/598/שינוי לתכניות זמ ,91/598/זמ,25/598/
זמ ,5/25/598/זמ.108/598/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה ,סמטה מרח'
בלוקשטיין  -גוש  ,562חלקות .175 ,174
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד למגרש ,הגדלת
מס' יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;
ב) תוספת של  6%שטח עיקרי מתכנית שהופקדה עד ;9/1989
ג) הגדרת הוראות בנייה; ד) הגדלת תכסית מ– 35%לתחום קווי
בניין ( ,)46.33%שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
עיצוב אדריכליים וסעיף  6.3.2בתכנית זו; ה) שינוי בקו בניין צדי
מ– 4מ' מאושר ל– 3מ' ,שינוי בקו בניין קבוע בתכנית; ו) הכלה
של שטח ממ"ד וניוד שטח עליית הגג לקומת הקרקע וראשונה.
שאר זכויות הבנייה והוראות הבנייה נשארות בלא שינוי
בהתאם לתכניות  ,108/598זמ ,5/25/598/זמ.25/598/
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ' .3310
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,צומת עקרון (על
כביש  ,)411וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס'  ,"401-0088054שינוי לתכנית
חש ,7/12/שינוי בקו בניין קדמי.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בצרה  -גוש
 ,8976ח"ח  ;72שטח התכנית 1,495 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי מ– 12מ'
ל– 10מ'.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"22/21/שינוי
לתכנית חש.7/21/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר נטר  -גוש ,8966
חלקה  ,66ח"ח  ;8 ,7שטח התכנית 1,766 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש,
בהסכמת בעלי הקרקע; ב) שינוי תוואי שביל להולכי רגל
(חלקה  )66על ידי הקטנת חלקה  7ב– 347מ"ר והגדלת
חלקה  8ב– 347מ"ר.
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
ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'  ,09-9596505וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"39/12/שינוי
לתכניות משמ ,46/שגפ ,81/חש ,10/10/חש ,11/10/הקמת
בריכת שחייה פרטית בנחלה ושינוי בהוראות בינוי.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בצרה  -גוש
 ,8975חלקה  ;37שטח התכנית 9,634 :מ"ר.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת מרחק בין מבני המגורים
בנחלה  0או  5מ' ,הכל בלא תוספת זכויות בנייה; ב) קביעת
הוראות בינוי להקמת בריכת שחייה פרטית בתחום אזור
המגורים בנחלה; ג) קביעת הוראות תפעול ואיכות סביבה
לבריכת השחייה הפרטית.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6283התשע"א.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"1/6/45/שינוי לתכניות
מקומיות חש ,6/45/חש ,2/45/משמ ,1/44/משמ ,44/הרחבת
תחנת תדלוק.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ תל יצחק -
גוש  ,8971ח"ח  ;4שטח התכנית 6.258 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח לתעשייה
לתחנת תדלוק לצורך הקמת מיתקן להחלפת סוללות
לרכב חשמלי; ב) קביעת הוראות בינוי; ג) קביעת תנאים
להוצאת היתרי בנייה; ד) קביעת תנאי תברואה ואיכות
סביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6413התשע"ב.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מס' צש/מק43/21-9/א",
שינוי לתכנית צש.18/21-9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין שריד  -גוש ,7820
חלקה .56
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית
לפי מצב קיים (אחורי מ– 6מ' ל– 0נקודתי ,צדי מ– 3מ' ל–0
נקודתי ,הכל לפי מבנה המחסן הקיים וכמצוין בתשריט);
ב) שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
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 ולבנייה לב השרון ,צומת בני דרור ,ת"ד  ,137תל מונד
 ,40600טל'  ,09-7960200פקס'  .073-2521597קבלת קהל בימים
ב' ,ג' ,ה' ,בשעות  .11.30-8.30העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'
מש/מק ,"292/1-7/שינוי לתכנית מש.1013/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסואה  -גוש ,7863
ח"ח .40
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין מערבי לפי
תשריט; ב) הקטנת קו בניין צפוני מ– 3מ' ל– 2.60מ'; ג) הקטנת קו
בניין דרומי מ– 3מ' ל– 0.40מ'; ד) קביעת הוראות (זכויות הבנייה
לפי תכנית הצ.)1013/1-7/
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 ולבנייה
מזרח השרון ,קלנסווה  .42837העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדההמחוזיתלתכנוןולבנייהמחוזהמרכז,שד'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.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"17/7/שינוי
לתכנית ק ,1/7/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה  ,197.150 Xקואורדינטה  ;668.050 Yגוש ,9081
חלקה  ;71מגרש  172לפי תכנית ק.1/7/
מטרת התכנית :הוספת שימוש למסחר ושינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת  15%מסך זכויות הבנייה
של ייעוד מגורים לייעוד מסחר; ב) שינוי בקווי בניין; ג) העברת
זכויות בנייה מקומה לקומה; ד) קביעת הוראות בנייה.
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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
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בר/מק ,"6/1/109/שינוי וכפיפות לתכניות בר ,1/109/בר.309/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גן
רווה ,אירוס ,שכ' הבולגרים  -גוש  ,3741חלקה  ;333מגרש .288
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין לבריכת שחייה פרטית
בלבד.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין צפוני ,דרומי
מזרחי לבריכה בלבד מ– 2מ' ל– 1מ'; ב) הקטנת קו בניין מערבי
לבריכה בלבד מ– 2מ' ל– 0.50מ'; ג) הקטנת מרחק מינימלי בין
בית מגורים ובריכה מ– 2מ' ל– 1מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ' .3311
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' טה/
מק ,"11/107/שינוי לתכנית ג/במ.107/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15063
חלקי חלקה  144בשלמותה.
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עיקרי הוראות התכנית :א) לגיטימציה לבנייה הקיימת
בפועל על ידי הגדרה מחדש של זכויות הבנייה; ב) שינוי
בקווי בנייה; ג) הגדלת מס' יח"ד בלא שינוי בסך זכויות הבנייה
המאושרות.
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 ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טל' .04-6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/כר ,"13/143/שינוי לתכנית ג/
במ.143/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19066
ח"ח  ;47שטח התכנית 221 :מ"ר.
מטרת התכנית :הקטנת קו בניין קדמי בחלקה  47מתכנית
ג/במ( 143/תא שטח  1בתכנית זו).
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/כר."4/2371/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19159
חלקה  21בשלמותה ,ח"ח  ;143שטח התכנית 3,020 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי של קו בניין הקבוע בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של קו בניין צדי הגובל
בשצ"פ מ– 3מ' ל– 0.0מ'; ב) שינוי של קו בניין קדמי לדרך
מ– 5מ' ל– 0.0מ'.
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/כר."1/2754/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,18983
חלקה  432בשלמותה; שטח התכנית 572 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
(" )4תכנית מפורטת מס' מק/כר ,"16/11053/שינוי לתכנית
ג.11053/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,18947
חלקות  284-282בשלמותן; גוש  ,18948חלקה  67בשלמותה;
גוש  ,18991חלקות 140-136 ,165-154 ,187-167 ,223-191
בשלמותן; שטח התכנית 47,670 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי בינוי במגרשים הנכללים בתחומי
תכנית זו בלא שינוי בזכויות הבנייה.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקת מגרשים; ב) שינוי
מפלסי פיתוח; ג) שינוי קו בניין; ד) שינוי מיקום חניה.
(" )5תכנית מפורטת מס' מק/כר."18/11053/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,19949
חלקה  46בשלמותה; שטח התכנית 767 :מ"ר.
מטרת התכנית :תוספת קומת מרתף וניוד אחוזי בנייה
מותרים בין  2יח"ד במגרש הדו–משפחתי ,בלא שינוי בסך
כל השטח המותר לבנייה.
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
ולבנייה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל'  .04-9085681העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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.
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מה/מק ,"1/185/שינוי לתכנית ג/בת.185/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל העמק ,רח'
האריג  ,5תעשייה צפון ,רמת גבריאל  -גוש  ,17714חלקה 16
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין צדי ימני ל– 2.3מ';
ב) הגדלת שטח תכסית ל–.60%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.7.2012ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1237
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק ,דרך העמק ,ת"ד  ,590טל'
 ,04-6507794ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,ת"ד  ,580נצרת עילית ,טל'
 ,04-6558211וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימי ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

נצ/מק ,"1188/שינוי לתכניות ג ,9530/ג.11810/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16578
חלקות .28 ,7
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה ושינוי בקווי 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
ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
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 נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' נצ/מק ,"1171/שינוי לתכנית ג.3417/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16577
ח"ח .7
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.1.2012ובילקוט הפרסומים  ,6370התשע"ב ,עמ' .2372
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' ,04-6459203
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' עפ/מק,"2/11598/
שינוי לתכנית ג ,11598/שלוקה ,שינוי קו בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה  -גוש ,16701
חלקה  19בשלמותה ,ח"ח .29 ,27
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו 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
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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
ולבנייה עפולה ,רח' יהושע  ,47עפולה ,טל'  .04-6520344העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,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.
חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה
מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' צפ/מק,"69/
שינוי לתכנית ג.9756/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת  -גוש ,13533
חלקה  60בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי ,הגדרת 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
ולבנייה צפת ,רח' ירושלים  ,50צפת ,טל'  .04-6927465העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,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.
אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת
מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קצרין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/קצ,"8/12816/
שינוי לתכנית ג 12816/בתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קצרין ,אזור תעשייה
 -גוש  201000בהסדר ,מגרשים .78-75
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עיקרי הוראות התכנית :א) חילופי שטחים בין ייעודי
קרקע לתעשייה ומסחר וייעוד תעשייה; ב) שינוי בהוראות
בינוי; ג) קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בנייה.
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 ולבנייה קצרין ,ת"ד  ,28קצרין ,טל'  .04-6969664המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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.
שמואל בר לב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קצרין
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
קש/מק ,"1631/שינוי לתכנית ג.6863/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה  -גוש
 ,13144ח"ח  ;30 ,17גוש  ,13183ח"ח  ;13 ,11גוש  ,13184ח"ח ,10
 ;33 ,24 ,21גוש  ,13195ח"ח  ;194 ,186 ,25-5גוש  ,13461ח"ח
 ;102מגרשים א ,1א ,2ס ,1ס ,2ס ,3צ ,1צ ,2ש ,1ש ,2מגרש לאפיק
נחל ,מגרשים למגורים ,שטח פתוח מיוחד ,שטח ציבורי פתוח
מתכנית ג.6863/
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3893
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית שמונה ,ת"ד  1רח' הרצל  ,37קרית שמונה
 ,11019וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ניסים מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית שמונה
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' אג/
מק ,"166/9399/שינוי לתכנית מיתאר ג.9399/

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית ראש
פינה  -גוש  ,13961ח"ח ,38-35 ,31 ,30 ,28 ,23-21 ,16 ,15 ,10 ,7
.41

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש 20000
(מוסדר) ,חלקה  146בשלמותה ,ח"ח  ;167שטח התכנית:
 2,916מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של  9מגרשים
למגורים והתווייה של  51מגרשי מגורים תוך שמירה על
הייעוד הקיים; ב) שינוי בגודל מגרש מינימלי מ– 2,500מ"ר
ל– 300מ"ר; ג) קביעת קווי בניין; ד) קביעת הוראות בינוי
ואדריכלות למגרשים החדשים.

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט -
הגדלת גובה הבניין ומס' הקומות.

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 ולבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון,
חצור הגלילית ,טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אג/מק ,"043/5952/שינוי לתכנית ג.12815/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טובא זנגריה  -גוש
 ,14151חלקה .85
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין כפי שקבוע
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6423התשע"ב ,עמ' .4339
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון לבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור
הגלילית ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
בכמק."12/12/10139

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

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 ולבנייה בקעת בית הכרם ,טל'  .04-9027501העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
אבי בן–גיגי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"11/10/שינוי לתכניות
ג ,3317/ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10286
ח"ח  ;32 ,30שטח התכנית 3,371 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים;
ב) הקטנת קווי בניין; ג) הגדלת כיסוי קרקע; ד) תוספת
קומה והגדלת גובה מבנה במסגרת אחוזי הבנייה.
(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"28/11/בהתאם לתכנית
ג.13485/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש
 ,10262ח"ח  ;26מגרש לתכנית  26/13בשלמותו; שטח
התכנית 786 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי במגרש .26/13
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
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה 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.

6275

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"83/10/הגדלת מס' יחידות
דיור בשפרעם ,שינוי לתכניות ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10294
ח"ח  ;30מגרש 30/7 :בשלמותו; שטח התכנית 428 :מ"ר.
מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות דיור מ– 4ל–.6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"א ,עמ' .763
(" )2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"84/10/שינוי בקווי בניין
למגרש בשפרעם ,כפיפות לתכנית ג.10664/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10271
ח"ח  ;1שטח התכנית 893 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6504
(" )3תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"64/11/הקטנת קווי בניין
בשפרעם ,שינוי לתכניות ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,12672
חלקה  56בשלמותה; מגרש  91בשלמותו; שטח התכנית:
 456מ"ר.
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט
והגדלת כיסוי קרקע במסגרת אחוז בנייה כללי מותר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3894
(" )4תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"74/11/שינוי בקווי בניין
הקבועים בתכנית ,שינוי לתכנית ג.15969/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10278
ח"ח  ;2שטח התכנית 500 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט
והוספת מס' יח"ד במקום  3ל– 4יחידות דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3894
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק ,"186/שינוי לתכנית ג.14970/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ניר יפה  -גוש ,20782
ח"ח .44
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה; ב) שינוי קווי
בניין; ג) ניוד שטחים.
(" )2תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק ,"189/שינוי לתכנית ג.16025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רם און  -גוש ,20775
חלקה  11בשלמותה; גוש  ,20776ח"ח .27
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של נחלה 11
במושב רם און בהסכמת כל הבעלים; ב) ניוד שטחים
של ייעודי קרקע  -מגורים ,חקלאי ,פל"ח בהסכמת כל
הבעלים; ג) שינוי קווי בניין לפי התשריט.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע ,18120
טל'  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת 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.
מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/גל/מק ,"185/שינוי קווי בניין ,אזור תעשייה מושב רם און,
שינוי לתכנית ג ,16025/כפיפות לתכניות ג ,11898/ג,5110/
ג ,6540/ג/גל/מק ,43/ג/גל/מק ,50/תממ.2/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רם און  -גוש
 ,20775חלקה  146בשלמותה ,ח"ח  ;149-147גוש  ,20772ח"ח ;13
שטח התכנית 34,510 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין למבנים קיימים
בלבד לפי תשריט ,אזור תעשייה מושב רם און; ב) קביעת
הוראות בנייה בהתאם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4341
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע  ,18120טל' ,04-6533252
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/
גמ."394/7680/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל גנאם  -גוש
( 17124מוסדר) ,חלקה  62בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי הקבוע בתכנית ג.7680/
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
ולבנייה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור
 ,15241טל' רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' גע/מק ,"242/שינוי לתכנית ג.8923/

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי מופקדת "תכנית מפורטת מס'
ג/מר ,"3/2011/15760/שינוי לתכנית ג.15760/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא  -גוש ,18899
ח"ח .69
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש :69/3
קדמי (מצפון) מ– 3מ' ל– 0מ'.
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
ולבנייה הגליל המרכזי ,שווקים ,שוק עירוני ,מול מכבי אש,
ת"ד  ,460עכו ,טל'  .04-9919339 ,04-9912621המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,לשכת התכנון המחוזית ,קרית הממשלה,
נצרת 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.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה רשות
החולה  -גוש  ,13349חלקה  9בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי בינוי או
עיצוב אדריכלי; ג) שינוי במס' הקומות המותר ,כך שיהיה
אפשר להקים קומה מתחת למפלס הכניסה.
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 ולבנייה הגליל העליון ,ד"נ גליל עליון ,12100
טל'  .04-6816373העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת 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.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/
מק ,"255/שינוי לתכנית ג.12887/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משגב עם  -גוש
 ,14006ח"ח .24
מטרת התכנית :שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית ג.12887/
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 ולבנייה הגליל העליון ,ד"נ גליל עליון  ,12100טל'
 .04-6816373העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
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.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון
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מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/
מק ,"6/5907/שינוי לתכניות ג ,10988/ג ,13618/ג ,5907/גת/
מק.2/5907/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדמות דבורה  -גוש
 ,15120חלקות  22 ,12בשלמותן; מגרש  12בשלמותו.
מטרת התכנית :חילופי שטחים בין שטח מגורים לשטח
חקלאי בנחלה  12בשדמות דבורה.
עיקרי הוראות התכנית :חילופי שטחים בין שטח לייעוד
מגורים ביישוב כפרי לשטח לייעוד חקלאי ,בלא שינוי בסך כל
השטח בכל ייעוד.
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
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

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

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 ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

מרחב תכנון מקומי חבל אשר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' חא/
מק ,"3/2010/שינוי לתכנית חא/מק ,4/2006/כפיפות לתכניות
ג ,8832/חא/מק ,3/2000/חא/מק.6/2005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין המפרץ  -גוש
 ,10524חלקה  24בשלמותה ,ח"ח .25 ,23 ,22
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית חא/מק4/2006/
הכוללת :א) איחוד וחלוקה של מגרשים למסחר ,מסחר ותיירות
וחניה בלי לשנות את השטח הכולל של הייעודים הנ"ל; ב)
הרחבת דרך מס'  ;5ג) הרחבת שטח חניה על חשבון שטח פרטי
פתוח; ד) שינוי בקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6167התשע"א ,עמ' .1353
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אשר ,ד"נ גליל מערבי  ,5טל' ,04-9879610
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508503וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רומן טביקמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אשר
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(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/8/שינוי לתכנית משצ,8
תואמת לתכנית ג.12140/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :היוגב  -גוש ,11486
ח"ח .19
עיקרי הוראות התכנית :א) פיצול אזור המגורים בנחלה
בלא שינוי בזכויות הבנייה המותרות למגורים באזור
כפרי; ב) שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"04/8/שינוי לתכנית משצ ,8
תואמת לתכנית ג.12140/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :היוגב  -גוש ,11467
ח"ח .16 ,15
עיקרי הוראות התכנית :א) פיצול נחלה ל– 2מגרשים בלא
שינוי בזכויות הבנייה ושינוי בקווי בניין.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תשריט איחוד וחלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקד "תשריט איחוד וחלוקה מס' מק/
יז ,"19/2293/שינוי לתכניות ג ,2293/מק/יז.05/2293/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית לחם הגלילית -
גוש  ,11378חלקה  7בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גאומטרי של תחום
המגורים בנחלה על ידי איחוד וחלוקה מחדש; ב) שינוי בקווי
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 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 ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/יז ,"09/12003/שינוי לתכנית ג.12003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה אילון
תבור  -גוש  ,17083חלקה  31בשלמותה ,ח"ח .29 ,15
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש; ב) שינוי
בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6349התשע"ב ,עמ' .1689
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טל'
 ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/יז ,"01/16464/שינוי לתכנית ג.16464/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הסוללים  -גוש
 ,17590ח"ח  ;6 ,4 ,3גוש  ,17593ח"ח .18-16 ,8 ,7 ,3
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בגבולות מגרשים על
ידי איחוד וחלוקה מחדש; ב) שינוי בקווי בניין; ג) שינוי בגודל
מגרש מינימלי מ– 400מ"ר ל– 395מ"ר לחלק מהמגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע"א ,עמ' .4269
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טל'
 ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"56/11/13/06/שינוי לתכנית גלג.13/06/12460/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19322
חלקות  487 ,485 ,36בשלמותן ,ח"ח ,38 ,37 ,35 ,32 ,25 ,24 ,13
 ;424מגרשים 255 ,249 :בשלמותם מתכנית גלג;13/06/12460/
מגרש  500חלקי מתכנית גלג.13/06/12460/
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בלא
הסכמת הבעלים; ב) שינוי קווי בניין; ג) העברת זכויות בין
מגרשים.
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
ולבנייה 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
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"29/11/12050/שינוי לתכנית ג.12050/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,21130
חלקה  16בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי המסומן
בתשריט; ב) שינוי בתכסית קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6383התשע"ב ,עמ' .2838
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /4מע/מק ,"54/9607/שינוי לתכנית ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16879
חלקה  6בשלמותה.
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עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה למגרשים בלא הסכמה;
ב) שינוי בקווי בניין; ג) הקטנת גודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .767
(" )2תכנית מס' /10מעמק ,"30/6265/שינוי לתכניות /10ג,6265/
/10ג.7512/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון  -גוש
 ,10368חלקות  148 ,147בשלמותן ,ח"ח .200
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי קו אדום
מקווקו בתשריט; ב) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.1.2012ובילקוט הפרסומים  ,6383התשע"ב ,עמ' .2838
(" )3תכנית מס' /10מעמק ,"34/9601/שינוי לתכנית /10ג.9601/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון  -גוש
 ,10476ח"ח .4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין לפי קו אדום מקווקו
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3898
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל'
 ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
מג/מק ,"9/2012-שינוי לתכניות ג ,2414/ג.7775/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה תפן -
גוש  ,18721חלקות  109 ,93 ,52בשלמותן ,ח"ח ,108 ,104 ,103 ,90
 ;111גוש  ,18722חלקות  75-73בשלמותן ,ח"ח .61
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בלא שינוי בשטח
הכולל של כל ייעוד קרקע.
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
ולבנייה מעלה הגליל ,טל'  .04-9979659העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית .17000
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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 מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מג/מק ,"2/2011/שינוי לתכניות ג ,13266/ג ,5180/גנ.18147/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח  -גוש ,18718
ח"ח  ;31גוש  ,18719ח"ח .159 ,6
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין בהתאם
למבנה הקיים בפועל; ב) איחוד וחלוקה של מגרשים ,23 ,22
שינוי לתב"ע ענ.18147/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6508
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ,מושב מעונה ,טל' ,04-9979659
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל
מרחב תכנון מרחבי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' מח/מק ,"1/11/9858/שינוי מקום דרך משולבת ושינוי קו
בניין במג'דל שמס.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מג'דל שמס.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מקום דרך משולבת.
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 המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון ,כפר מסעדה ,רמת הגולן ,12435
טל'  .04-6981677 ,04-6983608המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית  ,17511טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
נחום דוד
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

הודעה בדבר אישור תכניות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל מופקדות תכניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' שג/מק ,"34/11/שינוי לתכנית ג.6958/

(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' מה/מק/גבמ ,"3/53/שינוי
לתכנית גבמ.53/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18565
ח"ח .40

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ליבנים  -גוש ,15547
ח"ח  ;3מגרש .98

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות
הבנייה ,קווי הבניין לפי המצב הקיים בשטח בהתאם
לתשריט המצורף ,והגדלת תכסית קרקע ל– 42%במקום
.36%

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין באזור מגורים.
(" )2תכנית מפורטת מס' מה/מק ,"1/12683/שינוי לתכנית
ג.12683/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דלתון  -גוש ,14036
ח"ח  ;33גוש  ,14037ח"ח  ;11 ,10גוש  ,14039ח"ח  ;97מגרש .162
עיקרי הוראות התכנית :הקלה במרווחי בנייה.
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
ולבנייה מרום הגליל ,ת"ד  ,90000דואר צפת  ,13110טל'
 ,04-6919806פקס' .04-6987734
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עמית סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מש/מק ,"2/14061/שינוי לתכנית ג.14061/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עצמון (שגב)  -גוש
 ,19814ח"ח  ;10מגרש מס'  ;364שטח התכנית 0.499 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין אחורי  -קו אפס לפרגולה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4346
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,משגב ,טל'
 ,04-9990102ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6383התשע"ב ,עמ' .2840
(" )2תכנית מס' שג/מק ,"01/12/שינוי לתכנית ג.6958/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18565
ח"ח .54 ,49
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר קווי בניין
בהתאם למצב הקיים בשטח ,בלא שינוי באחוזי הבנייה,
קווי הבניין בהתאם למצב המוצע המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ' .3318
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל ,טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל'
 ,04-9868670ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' /2מק ,"487/על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית  ,24/101/02/2למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,רח' השרטט,
אזור התעשייה  -נמל חופשי; שטח התכנית 5.247 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה של
שטחים המיועדים לתעשייה ולשטח פרטי פתוח ,בלא
שינוי שטחים ,ייעודים או זכויות בנייה.
(" )2תכנית מפורטת מס /2מק ,"499/על תכנית זו חלות כל
הוראות תכניות  ,208/03/2 ,101/02/2למעט השינויים
הכלולים בתכנית זו.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,מערבית לרח'
האצטדיון  -גוש ( 40073לא מוסדר); מגרשים,101 ,100 :
 ;700שטח התכנית 58.773 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות ממגרש למגרש
 העברת שטח עיקרי של  800מ"ר ממגרש  700למגרש 101מאושר במגרש  7,500 - 700מ"ר ,מוצע  6,700 -מ"ר; מאושר
במגרש  1,700 - 101מ"ר ,מוצע  2,500 -מ"ר; ב) שינוי בקו
בניין צדי ימני  -במגרש  - 101מאושר  10מ' ,מוצע  0מ'.
(" )3תכנית מפורטת מס' /2מק "508/על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית  ,214/03/2למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,שחמון ,רובע 6
 גוש  ,40125חלקה  ;98מגרש  ;342שטח התכנית 526 :מ"ר.עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין לבריכה וחדר
מכונות בלבד מ– 2מ' ל– 1מ'.
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 ולבנייה אילת ,רח' חטיבת הנגב ,ת"ד  ,14אילת,
טל'  .08-6367114העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד ,68
באר שבע  ,84100טל' .08-6263820
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאיר יצחק הלוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/3מק ,"2246/שינוי קו בניין ברח' הנגר ,אזור תעשייה קלה,
אשדוד ,שינוי לתכניות  ,24/114/03/3 ,114/03/3כפיפות
לתכנית .62/101/02/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,אזור
תעשייה קלה ,רח' הנגר  - 5גוש  ,2453חלקה  47בשלמותה,
ח"ח  ;97שטח התכנית 1.148 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין מערבי מ– 3מ'
ל– 0.0מ' ,בהתאם למצב הקיים בשטח כמסומן בתשריט ובנספח
הבינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5878
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד ,28
אשדוד ,טל'  ,08-8545318-9פקס'  ,08-8677810וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
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ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263757וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
                                                      בוריס גיטרמן
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /4מק ,"2232/שינוי
לתכנית .1/110/03/4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכ' ברנע ב ,ג,
רח' טבלן  -גוש  ,1966חלקות  ,96 ,95ח"ח  ;335מגרשים 213 ,212
מתכנית .1/110/03/4
עיקרי הוראות התכנית :איחוד  2מגרשים בייעוד מגורים א'
בהסכמת בעלים ,שינוי בקווי בניין ,הקלה באחוזי בנייה.
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות :א) איחוד  2מגרשים סמוכים למגרש אחד;
ב) שינוי קו בניין בהתאמה לנ"ל; ג) שינוי קו בניין לחניה מקורה
בהתאם לפרט בינוי ופיתוח בשכונה; ד) הוספת שטחי בנייה ()6%
האפשריים כהקלה לפי סעיף  147על שטחי הבנייה המותרים.
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 ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ,רח' הגבורה ,7
מרכז נפתי ,אשקלון ,טל'  .08-6792290העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'  .08-6263784ניתן
לעיין בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה המחוזית ,בשעות
קבלת קהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב ,בטל'
.08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בני וקנין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת "תכנית מס' /5מק,"2620/
שינוי לתכנית .11/108/03/5
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' ג' ,רח'
הגאולים  - 32גוש  ,38030חלקה  ,156ח"ח .177
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 32
המיועד למגורים א ,בבית בעל  4יחידות דיור ,בעבור דירה מס'
 2בקומת קרקע ברח' גאולים  32/2בשכונה ג' ,על ידי :א) שינוי
קו בניין בהתאם לבנייה הקיימת; ב) הקמת מקלט צמוד למחסן
הקיים בחזית צדית (צפון מערבית) של המגרש במקום חלק
ממחסן מאושר 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 על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה 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 תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /5מק ,"2528/שינוי לתכניות מפורטות /5במ,185/
/5מק/5 ,2093/מק.2085/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות
רח' קלמן מגן .2
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :שינוי בהוראות התכניות,
במגרשים  243 ,79ו– ,246חד–משפחתיים בודדים ברח' יצחק
מודעי ,שכ' רמות ד' ,אזור מגורים א' ,על ידי :א) שינוי
הוראות בדבר בינוי במגרשים  243 ,79ו– ;246ב) שינויים
בקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3903
(" )2תכנית מס' /5מק ,"2529/שינוי לתכנית מפורטת /5במ.3/34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות,
רח' יעקב חזן  - 13גוש  ,38198חלקה  ,96ח"ח .133-131
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ,מגרש  ,88חד–
משפחתי בודד ,רח' יעקב חזן ,שכ' רמות ,אזור מגורים א',
על ידי :א) שינוי בדבר בינוי לצורך סגירת קומת עמודים
(למטרת אחסון במקום אכסון במרתף שלא נבנה); ב) שינוי
בקווי הבניין; ג) קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכליות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3903
(" )3תכנית מס' /5מק ,"2560/שינוי לתכנית מפורטת /5במ.152/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נווה
מנחם ,רח' המלכים  - 31גוש  ,38404חלקה .9
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' ,217
חד–משפחתי בודד (בנה ביתך) ,אזור מגורים א ,על ידי :א)
שינוי נקודתי של קווי הבניין אחורי וצדי בעבור מדרגות
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חיצוניות; ב) שינוי הוראות בדבר בינוי בנושאים האלה:
 )1בניית מדרגות חיצוניות לעלייה למרפסת בגג של קומת
הקרקע נוסף על המדרגות הפנימיות המקשרות בין קומת
קרקע ועליית הגג;  )2שימוש בעליית הגג למטרה העיקרית
במסגרת זכויות הבנייה המותרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.5.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4349
(" )4תכנית מס' /5מק ,"2561/שינוי לתכנית מפורטת
.28/104/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
תעשייה ,דרך חברון  -גוש  ,38067חלקה  ,16ח"ח .28 ,17 ,11
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס'  55באזור
תעשייה ,על ידי שינוי בקו בניין צדי מ– 4מ' ל– 0.0מ' וקו
בניין אחורי מ– 5מ' ל– 4מ' בהתאם למבנה הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4349
(" )5תכנית מס' /5מק ,"2589/שינוי לתכנית מפורטת /5במ.82/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' ט' ,רח'
שלמה עדני  - 11גוש  ,38326חלקה  ,16ח"ח .79
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' ,7
חד–משפחתי ,בודד ,אזור מגורים א'( ,בנה ביתך) ,על ידי:
א) שינוי הוראות בדבר בינוי למתן אפשרות לניצול של
כל זכויות הבנייה בקומה אחת; ב) העברת זכויות הבנייה
מקומה א' לקומת הקרקע; ג) שינוי הוראות בדבר בינוי
לבניית מחסן נפרד מהבית; ד) שינוי קווי בניין במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"א ,עמ' .179
(" )6תכנית מס' /5מק ,"2598/שינוי לתכנית מפורטת .6/116/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,העיר
העתיקה ,רח' השבטים  - 18גוש  ,38278חלקה  ,50ח"ח .120
מטרת התכנית :שינוי בהוראות לתכנית מפורטת
 6/116/03/5לשכונת דרום במגרש מס'  129/1המיועד
למגורים א' ,חד–משפחתי עם קיר משותף על ידי :א) שינוי
בקווי בניין אחורי וצדי (צפון מערבי); ב) קביעת קו בניין
קדמי בעבור עמודים וקירות בטון המהווים חלק בלתי נפרד
מהקונסטרוקציה ומהעיצוב האדריכלי של הבית; ג) שינוי
בהוראות הבינוי לבניית גדר בגובה מרבי של  2מ' בחזיתות
הצפון מערבית וצפון מזרחית ,וגובה מרבי של  2.20מ' בחזית
הדרום מזרחית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.5.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3903
(" )7תכנית מפורטת מס' /5מק ,"2602/שינוי לתכנית /5במ.185/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות
 גוש  38063לא מוסדר.מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ,במגרש מס' 400
המיועד למסחר ,על ידי :א) שינויים בקווי הבניין; ב)
העברת זכויות הבנייה מקומה א' לקומת הקרקע והגדלת
תכסית קרקע מרבית; ג) שינוי הוראות בדבר בינוי לניצול
של כל זכויות הבנייה בקומה אחת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3903
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(" )8תכנית מס' /5מק ,"2608/שינוי לתכנית מפורטת /5במ.198/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' עיט 59
 גוש  ,38269חלקה .132מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 250
המיועד למגורים א' ,ברח' עיט  ,59שכ' נווה זאב ,פלח ,7
על ידי שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3903
(" )9תכנית מס' /5מק ,"2611/שינוי לתכנית .120/102/02/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נאות
לון ,רח' השופט שלמה אלקיים  - 17גוש  ,38402ח"ח .21
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 16
המיועד למגורים א' ,ברח' השופט אלקיים  ,17שכ' נאות
לון ,על ידי :א) שינוי הוראות בדבר בינוי להקמת מוסך
ביתי; ב) שינויים בקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3903
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע ,ת"ד  ,15כיכר מנחם בגין  ,2באר
שבע ,טל'  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רוביק דנילוביץ'
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי בני שמעון

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
/25מק ,"1072/שינוי לתכנית .12/107/03/25
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה  -גוש ,39517
חלקה  78בשלמותה ,ח"ח  ;120מגרש לתכנית  42בשלמותו
מתכנית /25מק.1000/
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין ,שינוי הוראות בדבר
הקמת חניה במגרש ושינוי מיקום מחסן בהתאם למצב בנייה
קיים בבית מגורים ברח' הפסגה .14
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
ולבנייה דימונה ,ת"ד  ,1דימונה ,טל'  .08-6563182העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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.
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני שמעון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /31מק ,"3003/שינוי
לתכנית .3/202/03/7

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מקומית מס' /25מק ,"1061/שינויים תכנוניים בבית מגורים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני שמעון ,מושב
ברוש  -גוש  100392לא מוסדר ,ח"ח  ;1מגרשים .)502( 4 ,3 ,2 ,1
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין פנימיים מ– 2מ' ל– 0מ'.
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 ולבנייה בני שמעון ,צומת בית קמה ,ד"נ הנגב ,85300
טל'  ,08-6257920פקס'  .08-6257909העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל' .08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיגל מורן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה ,שכ' נוה
חורש ,רח' צבעוני  - 11גוש  ,39500חלקה  27בשלמותה,
ח"ח  ;44מגרש  36בשלמותו מתכנית /25במ ;1/61/שטח
התכנית 554 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינויים בקווי בניין לפרגולות קיימות
בחזית דרום מזרחית ובחזית צפון מערבית  +התקנת מדרגות
חיצוניות ,גישה לקומה שנייה ,בניית מדרגות פנימיות בהתאם
לתכנית בינוי  +העברת שטחי בנייה ,שירות ועיקרי מקומה
מתחת לקרקע לקומה מעל הקרקע ,בבית מגורים ,בשכ' נוה
חורש מערב ,רח' צבעוני  ,11מגרש .36
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6253התשע"ב ,עמ' .4894
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה ,ת"ד  ,1דימונה ,טל' ,08-6563182
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום,
משרד הפנים ,באר שבע ,טל'  ,08-6263799וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
מס' /12מק512/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חבל אילות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
באר שבע מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' /12מק,"512/
שינוי לתכנית  3/111/03/12ותכנית משד ,2למעט השינויים
המפורטים בתכנית זו.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים ,ובלבד
שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
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
ולבנייה חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,ד"נ אילות
 ,88820טל'  .08-6355819העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת"ד  ,68באר
שבע  ,84100טל' .08-6263820
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אודי גת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אילות
מרחב תכנון מקומי להבים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה להבים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /16מק ,"2026/כפיפות
ושינוי לתכניות /16 ,103/03/16במ/16 ,205/מק ,2012/כפיפות
לתכנית .5/101/02/16
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :להבים  -גוש ,100468
לא מוסדר; מגרש  1368בשלמותו מתכנית /16מק.2012/
מטרת התכנית :שינוי במגבלות והנחיות בנייה בבית
מגורים ברח' דרור  ,18להבים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין אחורי בעבור
פרגולה מ– 6מ' ל– ;0ב) תוספת שטחי פרגולה בלא שינוי
בזכויות בנייה; ג) שינוי קו בניין אחורי בעבור מחסן מ– 6מ'
ל– ;0ד) שינוי קו בניין קדמי בעבור מבנה משחקים מעץ
מ– 5מ' ל– 2מ'.
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
ולבנייה להבים ,מרכז המסחרי הישן ,טל'  .08-9554784העתק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר 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.
אליהו לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה להבים
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/24מק ,"2055/מע"ר ערד ,מגרש  ,501שינוי תכסית ,שינוי
לתכניות .152/03/24 ,33/101/02/24
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,רח' כוכבי לכת
חברון ,רח' מעון  -דרום ,רח' ירושלים  -מזרח ,רח' חברון -
מערב.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6361התשע"ב ,עמ' .1993
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ערד ,רח' הפלמ"ח  ,8ערד ,טל'  ,08-9951616ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קרית הממשלה,
משרד הפנים ,באר שבע ,טל'  ,08-6263778וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
טלי פלוסקוב
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערד
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית גת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /9מק ,"2044/כפיפות
לתכנית .126/03/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת ,שכ' רובע
אתרי המקרא  -גוש  ,2430חלקה .129
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי הבניין.
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 ולבנייה קרית גת ,רח' הקוממיות  ,97קרית גת,
טל'  .08-6874771העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד ,68
באר שבע ,טל' .08-6263384
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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.
עמי ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 902248/1מייקל זנוויל

 29/03/2001מייקל שמואל

 902451/1וינמן צפורה

 08/04/2012וינמן משה אליהו

 902518/1חן כרמל

 27/06/2012חן כוכבה

 902677/1רחימי יחזקאל

 14/05/2012רחימי חגית

 902451/3וינמן צפורה

 08/04/2012וינמן משה אליהו

 902739/1כץ רומן

 14/02/2010כץ שלום

 902850/1אלימלך נסים

 04/04/2012אלימלך רוזליה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשלים  -גוש ,39842
חלקות  18 ,10 ,9בשלמותן ,ח"ח  ;47 ,14שטח התכנית 32.06 :דונם.

 902916/1מזרחי אסתר

 16/02/2011מזרחי יצחק

 902942/1איזמן גדליה

 30/09/2011איזמן יוסף

מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת מגרשים
קיימים מס'  704ו– 705ושינוי בהנחיות בינוי.

 902319/2פלוצקי פביאן
רבקה רנה

 24/06/2012בן הראש פלוצקי
שרה מרים

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת מגרשים לתאי שטח
חדשים; ב) שינוי בהנחיות והוראות בינוי ועיצוב; ג) שינוי
תנאים למתן היתר בנייה; ג) שינוי קווי בניין מ– 3מ' ל– 0.0מ'.

 903069/1בלוך ברטה

 18/02/2012קאהן הנרי נתן

 903178/1מועלם אברהם

 20/03/2012מועלם טובי

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .777

 903230/1אורלנסקי שמואל  12/07/2011אורלנסקי יעקב
אליהו

מרחב תכנון מקומי רמת הנגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/20מק ,"3038/שינוי לתכנית .31/101/02/20

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת נגב ,ד"נ חלוצה  ,85515טל' ,08-6564129
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת"ד ,68
רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'  ,08-6263820וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמוליק ריפמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת הנגב

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 894571/3ראביד נירה

 24/02/2012ראביד יצחק

 901301/1בן חמו הודיה

 30/05/2012בן חמו אלברט

 901974/1קורב רבקה

 03/11/2005קופמן נעמי

 901977/1קורב חיים

 21/05/2012קופמן נעמי

 902108/1הלר צפורה

 903322/1קרסילסצ'יקובה
אידה

 23/11/2005ליפשיץ רחל

 903805/1ראובנוף גבריאל
ואח'

 18/04/2011ראובינוף נורית

 903841/1גרין אריה

 02/01/2012גרין דיאנה

 903884/1הלפרין חסה
יוכבד

 10/07/2001הלפרין יצחק
מאיר

 903887/1הלפרין שמואל
אלעזר

 09/03/2009הלפרין משה צבי

 903916/1טרוזמן פרלא

 22/02/2012טרוזמן אברהם

 903931/1אזנקוט מכלוף

 01/10/1983אבטאן צפורה

 903989/1כנפו מרצל

 13/04/1994כנפו דינה

 904053/1סלוק אלי

 24/06/1989חן ויויאן

 904093/1נייאזוף נתנאל
יגאל

 23/05/2012נייאזוף יפית

 904216/1עזר שרה נאוה

 12/06/2012לוי מירב סיגלית

 904233/1שורץ עופרה

 08/07/2012שורץ יגאל

 904403/1לוי שמואל

 05/02/2011לוי יאיר

 904458/1שוורץ אשר אנשל  23/06/2012שוורץ חיה
שיינדל

 01/05/2012הלר דוד

 904481/1צפתי ליאור

 18/03/2010צפתי ארז

 902156/1בן דוד שרה

 14/11/2011בן–דוד בזוקא דוד

 904483/1חכמוף יוסף

 19/05/2012חכמוף אליהו

 902221/1אברהם מנשה

 10/05/2005הלר יהודית

 904522/1ונונו נינה

 23/06/2012ינון דוד

 902226/1אברהם פרימה

 04/06/2012הלר יהודית

 904528/1ונונו נסים

 30/06/2004ינון דוד

 902244/1בוזגלו שלום

 06/04/2009דהאן גוליאט

6286

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

 904586/1איצקוביץ הניה

 04/07/2012איצקוביץ אפרים
יהודה

 904629/1צימרמן יורי

 12/06/2012צימרמן מיכאל

 904632/1תורגמן מאיר

 18/07/2012תורגמן קלוטילד

 902024/1זבולון פרידה

 904673/1לוי יוסף

 31/10/2006לוי אברהם

 902080/1נגר רחל

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901830/1אוזן ג'ורג'ט

 26/03/2012אוזן עוזי

 902011/1בר–לב ישראל

 24/06/2012בר–לב יואב
אברהם
 18/04/2008זבולון עובדיה
 10/06/2012נגר יונתן יונה

 904680/1טוביה שמעון

 02/09/2010טוביה יפה

 902223/1צמח אורי

 24/05/2012צמח רינה

 904769/1נאמן נרקיס

 30/10/2006נאמן אליהו

 902256/1מרגלית אורנה

 27/08/2009מרגלית יורם

 904810/1ריחניאן רבי
שמעון

 07/07/2011לביא יוסי

 902303/1קרני משה חיים

 02/08/2007קרני יחיאל

 902365/1בן לולו דוד

 904833/1קרפן אברהם

 13/07/2011קרפן אסתר אתי

 17/06/2012בן לולו אלון
יהושע

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

 902581/1חילביץ לוטי

 27/05/2012ארבל אילן

                                              משה ביטון ,המזכיר הראשי

 902633/1טבשי יעקב

 25/09/1973טבשי משה

 902651/1טבשי שרה

 31/07/2011טבשי משה

 902661/1רבינוביץ רונן
נחמן חי

 21/06/2012רבינוביץ צפורה

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

 903557/1אדז'אשוילי יצחק  21/04/2007בנג'י שרה
 903487/1טויל ישראל

 03/06/2012תמיר זכריה

 903202/1לוי מלכה

 23/04/2012הרשקוביץ שושנה

 305574/2אויש הענטשה

 23/10/1999וייס פריידא

 903047/1יעקב נורי

 26/05/2012יעקב גולן

 901254/1כייט אירית

 04/05/2012כייט אילן

 903169/1לנדוי תמר

 27/06/2012לנדוי שמואל
ברוך

 903156/1ברן אריה

 14/06/2012לאור מאשה

 902681/1לזר רני

 28/11/1996לזר שמעון

 902693/1לזר קיבה

 01/12/2011לזר שמעון

 902794/1עטר משה

 05/02/2008עטר דני
 23/01/2012עטר דני

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901338/1הררי לונה

 09/01/2011חרוש סימה

 901377/1ארגוב יוסף

 27/05/2012ארגוב אראלה

 901395/1דגני רות

 02/05/2012דרוקר אורה

 901417/1שטיינהרדט
אלפרד

 09/05/2012שטיינהרדט לנור

 901629/1רטמן קלרה

 14/05/2012רטמן ישראל חיים

 902817/1עטר רחל

 901749/1בן יעקב צבי'ה

 02/05/2012בן–יעקב מורן

 902860/1שרגאי ישראל

 09/04/2012שרגאי עופר נחום

 901541/1פרקש רחל

 12/06/2012פרקש דוד

 902865/1מני אפרים

 15/06/2012מני נתנאלי

 901477/1אלמקיס רוי

 02/08/2011אלמקיס דניאל

 902887/1אפוטה עאישה

 07/06/2012לוזון רחל

 901533/1בינמירגי אסתר

 01/05/2012בן מרגי עמרם

 902891/1מזר נעמי

 17/05/2012מזר יצחק

 901617/1ורד מדי

 20/05/2012ורד ניסן

 902893/1קסמן חיה

 16/02/2012קסמן אורי

 901685/1פלדברג נעמי
רגינה

 10/03/2012פלדברג יאיר

 902900/1ריזל חיים

 20/05/2012רוב הודיא בלה

 902948/1שפרינגר יעקב

 901725/1שמרוני צפורה

 26/10/2009שמרוני ישראל

 13/01/2012שפרינגר רפאל
חיים

 902599/1חכימי רבקה

 07/12/2011גולן גאולה (גולי(

 902965/1הבש ישראל

 04/07/1995פסטרנק לאה

 902535/1גלידאי שושנה

 05/06/2012גלידאי דוד

 902977/1יחיא יוסף

 15/01/2012יחיא לולו מרגלית

 04/10/2011זכריש אהרן

 903029/1דיל ארבזניק דינה  23/06/2012ארבזניק בועז

 902669/1זכריש ישראל
מאיר

 903105/1יצחקי ציון

 18/06/2012יצחקי רוני

 897774/3לוגשי מאיר יגאל  23/05/2012לוגשי דבי

 903215/1כהן משה

 06/03/2012כהן מרסל

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 903225/1פרידמן ארנקה

 14/06/2012פרידמן יעקב

 903900/1לוי מרדכי

 18/03/2012לוי יהודית

 903244/1בקרמן סבטלנה

 11/02/2010אביטל אירינה

 903962/1שקל יהודה

 01/06/2012שקל נעמי

 903265/1ושינסקיה ילנה

 05/08/2003אביטל אירינה

 903978/1רז אברהם

 09/11/2009רז שמחה

 903282/1נדרי יוסף

 30/04/2012נדרי רבקה

 904229/1צפור שלום

 27/07/2000הוך אביבה

 903288/1ברנר סימונה

 04/07/2012ברנר סילביאן

 904241/1צפור ידידה

 21/06/2012הוך אביבה

 903355/1דיין יצחק

 14/08/2004דיין דליה

 904357/1שבדרון חנה

 02/02/2007שחורי פרומינה

 903409/1פייר מרים

 09/05/2012שנבאום ורדה

 904368/1פרנקל יהודה

 05/06/2012פרנקל צביה

 903452/1גוטסדינר בנימין

 27/04/2002גוטסדינר אהרן

 904389/1גורדון אלקה

 06/06/2012גורדון אריה

 903470/1גוטסדינר אסתר
חיה

 29/06/2012גוטסדינר אהרן

 904430/1שמחון דבורה

 09/07/2012שמחון אברהם
אלברט

 903526/1הרשלר מאיר צבי  24/07/2011אשלג נעטיל
מרגלית
 903673/1כובני משה

 26/02/2012כובני יוספה

 903558/1דינר ישעיהו

 05/05/2011מזרחי תמר
(ציפורה)

 904497/1לורבר שרה

 13/06/2012ובר יהודית

 903852/1דזנשווילי נינה
דינה

 28/05/2012וילי איציק

 903745/1שקדי סלי

 12/05/2012שקדי חן

 903665/1אליהו אסתר

 03/05/2012אליהו יגאל

 904507/1צירלין אלכסנדרה  18/03/2004זצפין מרינה
 904527/1בן דוד נתן

 11/01/2012בן דוד חגי

 904527/3בן דוד נתן

 11/01/2012בן דוד חגי

 904535/1בן דוד חנה

 23/06/2012בן דוד חגי

 904535/3בן דוד חנה

 23/06/2012בן דוד חגי

 904668/1אשרוב משה

 10/10/2011אשרוב רם רישרד

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

 904812/1פישלוב גיסיה

 09/05/2012פישלוב דוד

 904477/1רז זאב

 24/04/2012רז ליאב יששכר

 904161/1ארבוב אמנון

 14/01/2012ארבוב עדיאל

 904452/1גאנהשווילי שלוה  08/11/2004גאנה גבריאל
בנימין

רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
פטירה

 904383/1פז מרגלית

 05/07/2012פז אריה

 904533/1אברמוביץ ברכה

 21/06/2011אברמוביץ ישראל

 897380/1בש שושנה

 904560/1תמיר יצחק

 20/06/2012גבעוני נירית

 897455/1חכם חנה

 27/12/2011חכם ישראל

 904443/1לריה מנשה

 15/06/2012חסידי רחל

 894685/2שטרית אסתר

 03/05/2012סודרי ז'אק

 903583/1מוסרי אסתר

 10/06/2012מוסירי שמואל

 897552/1אלחיאני סימי

 16/05/2012אלחיאני רחל

 903626/1אש הניה

 26/06/2012איזנשטט אריה

 897565/1לוי לאה

 03/04/2012ישועה יונה

 903648/1גרוס רות

 15/05/2012גרוס ירמיהו

 897665/1ויזל בנימין

 17/05/2011ויזל משה צבי

 903660/2סבח אסתר

 27/11/2010עמר אוז'ני ציונה

 897715/1פקרמן אלכסנדר

 24/05/2012פקרמן רינה

 903662/2סבח יוסף

 24/05/2012עמר אוז'ני ציונה

 897734/1אזקיאל סלי

 31/12/2003יעקב מירטל

 903667/1סרדס איליה

 05/08/1997אשכנזי שרה

 903718/1עזרתי שמואל

 01/06/2012בורוביץ תחיה

 897736/1אזקיאל אלברט
סולומון

 09/08/2011יעקב מירטל

 903786/1גדליהו אסתר

 21/06/2012גדליהו עכסה

 897749/1אסולין משה

 16/05/2012אסולין עופר

 903803/1ישר שמואל

 09/05/2012ישר אברהם

 897802/1צור שלמה דוד

 10/05/2012צור רחל

 903807/1יצחק עזורי

 16/11/2011יצחק סמיה

 897859/1בן חמו זוהרה

 28/03/2012בן חמו שמואל
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מס' תיק

שם המנוח

שם המבקש

 24/04/2012בש אפרים

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 897872/2דולינקו רינה

 12/05/2012עידן אורית

 899954/1ווייס מרדכי

 04/06/2012ווייס יוסי

 897891/1שם טוב אלי

 18/04/2012שם טוב רחל

 900071/1סינג עליזה

 27/01/2012חיימוב סאני

 897913/1הורביץ ירוחם

 21/04/2012הורביץ חוה

 900102/1מגלניק לב

 23/08/2005מגלניק אדוארד

 897940/1סבח יוסף

 29/05/2004סבח מזל

 900138/1לוי בנימין

 22/05/2012לוי איתן

 897969/2זינגר רחל

 06/05/2012אשר נתן

 900199/1קרדשנקו רוזליה

 21/01/2011קרדשנקו סבטלנה

 898009/1חימוביץ קלמן

 12/05/2012חיימוביץ אילת
השחר

 898094/1מיטרני אברהם

 26/05/2012מיטרני אליס

 898120/1גולוד לב

 04/10/2010גולוד קוסטנטין

 898150/1יומורטה יוסף

 26/05/2012יומורטה באקי

 898169/1ישראל אולגה

 25/05/2012פילה הדסה שירי

 898196/1דרוקמן אפרים

 22/05/2012דרוקמן חסה

 898289/1פרץ חיים

 30/06/2002פרץ מזל

 898334/1גבעוני שרה

 10/05/2012מנור גילה

 898363/1צרפתי גמרה מרלן  03/04/2012צרפתי אושרי
יוסף
 898372/1כהן לייביש אריה  25/05/2011נוסם פרל פנינה
 898373/1כהן יפה

 26/05/2012נוסם פרל פנינה

 898579/1גולדשטיין יואל

 09/02/2012פאר פנינה

 898598/1שקרון מחבוסה

 01/04/1997דאודי רויטל

 898777/1שמע עזריאל

 11/02/2012שמע הרצליה

 898787/1רבינוביץ מוניה

 07/05/2008רבינוביץ נינה

 898857/1קורנבליט לובה

 30/08/2000קורן יעקב

 898859/1קורנבליט אברהם  26/02/1996קורן יעקב
 898871/1נוימן שושנה
מגדה

 04/04/2002נוימן יצחק משה
אהרן

 898927/1המרשמידט ברוך  07/05/2012המרשמידט רחל
 898981/1סולומון אהרון

 16/05/2012סולומון יעקב

 899057/1אך טוב אהרון

 29/11/1968שועי בתיה

 899098/1אוחיון מקסים

 25/05/2012אוחיון כנרת

 899129/1רוט אברהם

 18/04/2012רוט רפאל

 899163/1לב חוה

 02/05/2012לב משה

 899185/1ביבי חביבה

 02/06/2012ביבי אברהם

 899667/1מוריוסף חנניה

 01/06/1999מוריוסף דוד

 899698/1נזרי משה

 01/09/2011נזרי אסתר

 899822/1רובוטניק ברוניה

 17/05/2012ברק אליעזר

 899889/1לזרב רוברט

 07/05/2012לזרב אלה

 899892/1פרץ מרים

 21/07/2011פרץ יהודה

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

 900242/1גרטש יוסף

 11/10/2006גרטש שושנה

 900325/1איזנברג אסתר

 27/05/2012אייזנברג משה

 900356/1אדרי מסעודי

 30/05/2012אדרי שי

 900480/1סבג מאיר

 21/08/2006סבג תמר

 900536/1אבו שושנה

 07/06/2012אבו עוזי

 900643/1דמקינר סמי

 06/12/2011דמקינר חיים

 900707/1מויאל יעקב

 28/03/2012מויאל שולמית

 900815/1קרץ דוד

 29/03/2011קרץ אודילה

 900915/1ביהרי גרשון

 10/05/2012גרינברג אמי

 900927/1יפת יניב

 22/05/2012יפת יוסף

 900948/1קברט שאשה

 24/12/2008קברט דסאליין

 900955/1קברט צ'אקלו

 11/05/2012קברט דסאליין

 901139/1גבאי תמי

 06/03/2005ליביליה לאה

 901141/1ברזילי אסתר

 04/05/2012גולדשמידט מרים

 901263/1אחבר דוד

 17/06/2012אחבר אמה

 901278/1בייגל אלכסנדר

 15/06/2009בייגל אמה

 901298/1חיו צברי

 29/05/2012חיו יפה

 901345/1ברטוק שמעון

 15/06/2012אשד שרה

 901356/1כהן ראובן

 20/01/2012כהן דינה

 901388/1פרידמן אפרים
פישל

 14/03/2011פרידמן סימה
בתיה

 901465/1עדן לאה נועה

 22/04/2012עדן שמואל

 901532/1אנטין פריידה

 30/04/2012ינטין מיכאל

 901536/1אנטין לב

 25/09/2006ינטין מיכאל

 901554/1זלמנוביץ לאה

 12/06/2012זלמנוביץ אבינעם

 901575/1מוריוסף עישה

 28/06/1997מוריוסף דוד

 901983/1חיימוב ליבו

 13/06/2012אגרונוב גובר

 902232/1חיות רפאל

 24/04/2012חיות ברוריה

 902289/1גורייב ארקדי

 17/12/2011גורייב גריגורי

 902296/1גורייב טטיאנה

 07/11/2006גורייב גריגורי

 902513/1גולדברג לריסה

 21/06/2012גולדברג רומן

 902540/1הרשקו קלרה-
חיה

 20/06/2012אמויאל בתיה

6289

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 902670/1אמויל רחל

 24/03/2011שושן פני

 904531/1צפור דניאלי

 21/03/2012ציפור שרה

 902691/1אברג'ל חגית

 24/05/2012אברגל גאולה

 904587/1גופמן אנה

 04/02/2011צ'רטוק זינאידה

 902737/1שמלצר רחל

 09/06/2012קוטלובסקי אליקה

 904665/1דמרי ויולט

 10/07/2012דמרי עופר

 902755/1חאלמסקי בוריס

 10/12/2011חאלמסקי מירה

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

 902827/1דלי וולף

 02/06/2012בוקסבאום
רודיקה

 902831/1סויסה חניתה

 02/07/2012סויסה יעקב

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

 902943/1כלפה ויליאם

 23/06/2012כלפה יהודית

הודעות

 903066/1פרידקיס צילה

 04/01/2011פרידקיס יוסף

 903226/1שורצמן יוחנן

 15/09/2010שורצמן ישי

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 903234/1גולף מרגלית

 18/06/2012גולף אריה

 903356/1ביטון משה

 05/06/2012ביטון רבקה

 903450/1ארקואני עסקר

 17/04/2012רגב אפרים

 903510/1אזוגי נסים

 24/09/2011אזוגי סימונה

 899327/2סרוסי מאיר

 28/05/2012אביבי מירית

 903600/1ציובוטרו שלום

 25/05/2012צור-ציובוטרו
שמעון

 903709/1שניאור אנה

 04/07/2012שניאור משה

 903715/1מוסקל פני

 25/03/2012שטיין חיה רייזה

 903734/1יוספזון זיסו

 08/06/2012בן חורין יוספזון
יצחק

 903741/1יוספזון פסה

 27/04/1997בן חורין יוספזון
יצחק

 903754/1עיטאר סעיד

 22/05/2012בן עזרא אביבה

 903808/1שטיפמן סמיון

                                       מנשה מילר ,המזכיר הראשי

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901559/1סלם אסתר

 01/06/2012סלם פרץ

 901784/1בן הרוש מימון
סרגי

 07/01/2010בן הרוש איריס
שמחה

 902667/1קמר זינדל

 29/10/2009קמר דבורה

 902678/1קמר שרה

 13/12/2009קמר דבורה

 902687/1שטכר ברוניה

 07/03/2007קמר דבורה

 902811/1בלומנפלד כרמלה  25/06/2012לבן דורון
 903640/1כהן מזל

 01/07/2012כהן עמנואל

 903864/1הלל ענת

 04/07/2012הלל אורן

 902858/1קיוראס נורמה

 17/11/2010מזרחי לינדה

 902885/1זינגר מרים

 14/05/2012רוזן יהודית

 902888/1בלסנבאום צילה  22/06/2012ויגננסקי אברהם

 08/05/2010קמנסקי אלקסנדר

 903068/1ויגר רוזה

 04/01/2012וייגר אלכסנדר

 903811/1שטיפמן שרה

 01/04/2012קמנסקי אלקסנדר

 903260/1כהן חנה

 24/06/2012דנגורי רחל

 904032/1חיים אייזיק

 08/07/2012חיים חנן

 903655/1דוד משה

 13/04/2012דוד שולה

 483586/2אבו אזו

 03/02/1996עבו סימה

 904471/1אטיה ריקי רבקה  14/05/2012אבוטבול יוסף

 904076/1צצקיס בוריס

 23/02/2009צצקיס ליובה

 904248/1צימרמן פייגה

 03/07/2012אנטלמן מיכאל

 904006/1רדה מהבאו
דניאל

 17/06/2009רדה אבנט אורנה

 904293/1דרעי זוהרה

 26/01/2012דרעי ניסים

 903979/1קאופמן איבטה

 12/07/2008יורובסקי גולארה

 904298/1כהן דינה

 14/09/2001כהן אורלי

 904130/1קדיש בוריס

 21/07/1991קדיש לינה

 904302/1נבון אבא

 11/07/2012נבון שמחה

 904217/1בוינגו שבע

 07/06/2012שפיר אריה

 904305/2נבו שפרה

 30/06/2012נבו אורית

 904224/1רוזוב בוריס

 24/06/2012רוזוב אלה שאלי

 904371/1עמאר זהבה

 03/06/2012עמאר שמעון

 904267/1הרמן נלי

 04/04/2012הרפז מאיר

 904516/1כהן בלינה

 08/11/2010כהן צולי

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
                                               משה הלוי ,המזכיר הראשי

6290

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

מס' תיק

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901688/1שרוי אברהם

 27/03/2012נהרי רמה

 901846/1גויטע חואתי

 05/01/1997גויטע דוד

 157652/2לבוביץ ברנט

 05/01/2012ליבוביץ מיכאל

 901851/1גויטע עזיזה

 29/08/2011גויטע דוד

 901859/1הרץ יוסף

 28/05/2012הרץ נירה

 901922/1ברקוביץ דורה

 26/05/2012שפר אסתר

 902109/1לב אליזה
)יהודית(

 27/12/2006לב נחום

 902219/1גלר לב

 11/06/2012גלר אלה

 902234/1גחלי חממה

 25/05/2012קשמה אסתר

 902567/1פוליטי אילנה

 02/06/2012פוליטי יצחק

 902572/1לב זיסקינד
(יקותיא

 05/06/2001לב נחום

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 904576/1יולס אריה

 04/07/2012יולס ענת

 904664/1אמזלג מסודי

 12/03/2012שקד רחל

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
                                             חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901528/1קורולקר לוי

 29/03/2012קורולקר אליזבט

 901543/1גנסין ליובוב

 23/03/2012מלניצ'נקו
טטיאנה

 901660/1ברקוביץ תרצה

 10/04/2000שי לינדה

 901665/1ברקוביץ לאון

 25/10/2010שי לינדה

 902165/1אזולאי סימי

 10/06/2012אזולאי גבריאל

 902625/1מזרחי תמר

 28/05/2012מזרחי ארז

 902193/1גלוקסמן ברוך

 28/05/2012גלוקסמן מרגריט

 902639/1בוצקובסקי ליה

 20/02/2011בוצקובסקי יבגניה

 902352/1גרינשפון אדולפו  19/05/2012גרינשפון גוסטבו

 903149/1ברזה שמחה

 27/06/2012ברזה בן ציון

 902475/1פילו שרל

 903938/1אוחיון סעדה

 26/02/2012קנפו יהודית

 902672/1כהן פינטו רחמה  27/06/2012בן שושן ליסיטה

 904067/1מססה שמעון

 15/11/2004מססה משה

 20/06/2007פילו סול

 902735/1רובינשטיין רחל

 07/08/2010רובינשטיין הרי

 903135/1אפללו זוהרה

 14/04/2012אפללו ג'ורג'
שלמה

 903188/1פזרקר שמשון

 14/01/1990פזרקר יהושוע

 903318/1נודלמן יבגניה

 16/09/1997דייץ' ברוניסלבה

 903444/1שעשועשוילי
רוסדן

 16/11/2011שעשועשוילי
רפאל

 903461/1חרלפ רם

 25/03/2012חרלפ יפה

 903528/1חבלבסקי דוד

 05/05/2012חבלבסקי פאינה

 903570/1אלקינד רוזה

 10/02/1998מילמן אלנה

 903570/2אלקינד רוזה

 10/02/1998מילמן אלנה

 903584/1קריצ'נור יוסף

 17/05/2012קריצ'נור אנה

 904387/1טבק אפרים

 23/06/2007טבק רונית

 903586/1אפללו מזל

 05/03/2002אפללו יעקב

 904418/1שבורין נחמה

 02/07/2007שדה לאה

 903686/1חדד שלום

 24/10/2010חדד יהודית

 904442/1אברמוביץ לאה

 05/08/2011אברמוביץ דינה

 903894/1חסון אילה

 17/05/2012חסון יעקב

 904508/1פור דוד

 04/07/2012פור נחום

 903901/1מנגיסטו פנטה

 16/03/2012מנגיסטו מארה

 903254/1בלורוסץ פבלינה  20/05/2012בלורוסץ לב
 903338/1גודורוב צבי

 15/06/2012גודורוב שמעונה

 903604/1צמיר זאב

 27/11/2010צמיר איטה מרים

 903608/1צרפתי משה

 18/11/2008צרפתי רועי

 903947/1קטן שושנה

 02/05/2011קטן שאול

 904228/1אהרן מרים
מריאטה

 06/07/2012אהרן מאיר

 904234/1אהרן מאוריציו

 07/02/2012אהרן מאיר

 904283/1מרצינובסקי אבא  06/07/2002שחף שרה
 904286/1מרצינובסקי
פרומה

 24/03/2012שחף שרה

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

6291

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 903969/1בן לולו יקוט

 15/04/2012בן לולו מויס

 902823/1לונגדים עמוס

 15/04/2012לונגדים לאה

 903977/1שלמה יהודה

 05/03/2012שלמה שושנה

 902958/1בן אטר יום טוב

 14/06/2012בן אטר אנט

 904003/1ונונו מרים

 04/07/2012ונונו נסים

 903142/1עזרן דוד

 09/05/1986דנינו ליליאן

 904028/1זאבי שושנה

 23/10/2010זאבי שלמה

 903153/1עזרן רחל

 23/07/2007דנינו ליליאן

 904117/1וודהווקר שמעון

 23/09/2011וודהווקר שלמה

 903292/1בוחניק מיסה

 904120/1וודהווקר צפורה

 12/02/2012וודהווקר שלמה

 25/04/2012בוחניק שמעון
ציון

 904155/1חזן בידה

 02/07/2011חזן יהודה

 904007/1קדושי שמשון

 27/06/2012קדושי נעימה

 904272/1גרברניק מיכאל

 24/09/2010גרברניק קלה

 904111/1ליפשיץ רחל

 12/04/2007ליפשיץ ולרי

 904274/1פרידמן שרה

 25/12/2003ברמש אלכסנדר

 904119/1יוסופוב איסק

 20/06/2012יוסופוב נינה

 904160/1שימנובסקי סמן

 03/04/2012שימנובסקי אנה

 904220/1איבגי דוד

 11/04/2012איבגי שרה

 904265/1מהרי ימרוט

 02/03/2011מהרי מטיקו

 904279/1אקוע שלמה

 08/07/2012קרן יואב

 814953/2אשכנזי דוד

 19/06/2012מיגרס דינה שרה

 879136/2מויל מרגריט

 22/12/2011שרביט רחל

 904434/1רודשטיין מיכאל  09/07/2012רודשטיין רימה

 904571/1שומיאצ'קין מריה  30/09/2005שומיאצ'קין
זינאידה

 904467/1קופסרב ליזה

 06/10/1999קופסרב ארקדי

 904490/1קראיב סמיון

 10/07/2012קראיב אריאל

 904594/1מורחיים מזלטו

 15/05/2012מורחיים יוסף

 904681/1בן אבנר

 21/05/2005בן אנה

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

 904799/1זלטין מיכאל

 03/06/2012זלטין יפים

                                             אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

 904835/1פבצוב לב

 02/07/2012פבצוב מיכאל

 904600/1נודלר חיים

 17/06/2012נודלר טוביה הרש

 904640/1גטי אברהם

 10/06/2012גטי הלנה

 904831/1ספנייב אלטונגוז

 14/05/2012ספנייב אבידון

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

הודעות

                                                ניסים דרי ,המזכיר הראשי

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

מס' תיק

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901571/1רביץ חיים

 01/03/2012חסון שולה

 901703/1לוסקי יהודה

 23/05/2012לוסקי יגאל

 901720/1לוגסי סימי

 11/05/2012לוגסי מאיר

 901991/1מירילאשוילי לילי  18/04/2012מירילאשוילי
אליהו
 902528/1יפרח עיזה

 05/04/2009יפרח יעקב

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901635/1גסר סמרה

 08/04/2012גסר אליהו

 901695/1גסר סלים

 05/06/2001גסר אליהו

 903094/1דנילוף בנימין

 13/02/2010דנילוף רחל

 903095/1רוזנר מנחם

 16/06/2012רוזנר בטי

 600971/2חדד יונה

 28/08/1991חדד אליעזר חי

 903364/1מזרחי נסים

 31/08/2001כוכבי אברהם

 903700/1לוגסי חסיבה

 21/03/2010לוגסי מרדכי

 903711/1לוגסי יעקב

 18/12/2008לוגסי מרדכי

 904069/1בן משה ליליאן

 05/06/2012קריספיל יצחק

 902548/1יפרח דוד

 21/04/2005יפרח יעקב

 904088/1וייס רעננה

 17/06/2012אמיר לבנה

 902673/1משיח מרגלית
מרים

 25/12/2011משיח משה

 904392/1בליץ פלוריקה

 22/12/2011הרשקוביץ סוזנה

 904404/1בליץ מקס

 01/02/1978הרשקוביץ סוזנה

 902696/1ברנט רוזה

 08/06/2012ברנט אהרן מנחם

 904651/1יזדי יצחק

 08/04/2012יזדי מזל

6292

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 904672/1קינזבולטוב
ליודמילה

 06/06/2011קינזבולטוב
ראיסה

 904717/1יצחקי ברכה

 11/09/2011יצחקי צחי

 904730/1יצחקי שמעון

 16/09/2007יצחקי צחי

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 902254/1רסובסקי יפים

 13/06/2012רסובסקי נלי

 902355/1זולוטניצקי מניה

 20/10/1998בורישב סופיה

 902564/1אלמלח בר

 03/06/2012אלמלח אליהו

 101213/2שללי שמואל

 14/03/1989שלי אסתר

 902680/1דייץ רומן

 09/05/2012דייץ מאיה

 902807/1טקאץ גבריאל

 23/05/2012טקאץ דב

 903128/1סלמן יאס

 27/05/2012סלמן שרה

הודעות

 903368/1ביטון מכלוף

 27/11/2011ביטון דוד

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 903532/1בלזיץ אגנס

 02/07/2012מעלם ליליאן

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
                                              שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 902486/1סבגי נסים

 10/02/2012סבגי נעים

 902861/1בן שלוש חן
שמחה

 20/09/2008בן שלוש ברוך

 902939/1דיין אליהו

 05/06/2012דיין סימי סימה

 903028/1שרף סול

 26/06/2012אורן אלי

 903284/1נחמיאס מתיתיהו  30/06/2012נחמיאס ליאור
מיכאל
שמעון
 903299/1נקש יעקב

 14/06/2012נאקש דרור

 903324/1גולינגר רוזה ייטה  09/12/1997גולינגר דונלד
 903334/1גולינגר נתן

 02/08/1994גולינגר דונלד

 903787/1גוטמן לריסה

 12/04/2007פורמן זינאידה

 904598/1סבח משה

 14/07/2012סבג זהבה

 903747/1רז תמר

 04/07/2010רז אברהם

 903838/2הורן גדלי

 11/03/2001זילברמן שרה

 903837/2הורן רחל לאה

 17/06/2012זילברמן שרה

 904017/1גיזבר חוה

 07/12/1992בן דוד נעה

 904030/1גיזבר יחיאל
אהרון

 29/09/1992בן דוד נעה

 904210/1רוזנפלד זאב

 23/04/2010רוזנפלד רחל

 904214/1עזריאל מאיר

 18/03/2012עזריאל אופיר

 904256/1פרג'י לואיזה

 09/03/2012אבוטבול ירדנה

 904589/1פרץ יצחק

 18/07/2012פרץ יהודית

 904733/1פורטנוי מיכאל

 26/06/2012פורטנוי פאינה

 904758/1סין בלימה בטי

 04/06/2012מזור נתן

 904761/1מויאל חנה

 21/02/1982מויאל אמיל

 904778/1אלקאים מרקו

 06/07/2012אלקיים תורג'מן
זהבה אדר

 904752/1רודש רוזן מיכאל  24/05/2012רודש רוזן נורית

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

 904818/1יעקובוביץ יהודית  22/06/2012טננבוים רבקה
רחל

                                              יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

בית הדין הרבני האזורי באריאל

                                       נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 901829/1בן דוד סימי

 22/04/2012בן דוד יצחק

 902250/1אפרגן מסעוד
 902251/1מימון יוסף

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 897705/1דסה גאולה

 09/01/2012דסה שמואל

 897909/1שחר חיה ברכה

 07/02/2010שחר דניאל

 896932/2שחר משה

 05/04/2012שחר מרים

 898380/1קורליאנד סולומון  07/12/2003קורלנד מיכאל

 03/02/2012אפרגן שמעון
יעקב

 898804/1בסכס חיים

 30/05/2012ברנד אסתר

 03/06/2012דמרי אזיזה

 899621/1ניסנביץ' מויסיי

 04/06/2012ניסנביץ' אינה

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 904377/1אדלר זלטה

 15/07/2012שדמי יהודה

 904480/1קורליאנד רמה

 10/07/2012קורלנד מיכאל

 903882/1חסלבסקי בוריס

 25/06/2012ברינד ויקטוריה

 904004/1גורביץ' ילנה

 30/05/2005גורביץ' מרט

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
                                              צבי מוראד ,המזכיר הראשי

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :אקס-זוטיק תוצרת חקלאית  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005610-1 :
המען :גבע כרמל .64
תאריך רישום :ה' באב התשע"ב ( 24ביולי .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :שרותי דרך צאלים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005612-7 :
המען :צאלים ,ד"נ חלוצה .85520
תאריך רישום :כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :כפר סטודנטים  -אגודה שיתופית חינוכית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-005613-5 :
המען :מועצה אזורית רמת הנגב .85550
תאריך רישום :כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )4שם האגודה :גבעת עוז אחזקות  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005614-3 :
המען :גבעת עוז ,ד"נ חבל מגידו .19225
תאריך רישום :כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :מי שוקת  -אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005615-0 :
המען :רח' הברקת  ,11קיסריה.
תאריך רישום :כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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( )6שם האגודה :אגודת החינוך בית שערים  -אגודה שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005616-8 :
המען :בית שערים ,ד"נ יזרעאל .30046
תאריך רישום :כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )7שם האגודה :צפנת פענח  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005617-6 :
המען :שדה אליהו ,ד"נ עמק בית שאן .10810
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )8שם האגודה :שדה אליהו אחזקות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005618-4 :
המען :שדה אליהו ,ד"נ עמק בית שאן .10810
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )9שם האגודה :חקלאות שדה אליהו  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005619-2 :
המען :שדה אליהו ,ד"נ עמק בית שאן .10810
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )10שם האגודה :נכסי שלוחות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005620-0 :
המען :שלוחות ,ד"נ עמק בית שאן .10910
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )11שם האגודה :גליל שוק מקומי  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005621-8 :
המען :ד"נ אשרת .25201
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )12שם האגודה :חברי כרמיה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005622-6 :
המען :כרמיה ,ד"נ חוף אשקלון .79135
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )13שם האגודה :חברי ק.מ.ה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005623-4 :

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

המען :דרך לוד  ,298תל–אביב-יפו.
תאריך רישום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט )2012
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ רמות מנשה.
מס' האגודה.57-000702-1 :
המען :רמות מנשה ,ד"נ חבל מגידו .19245
תאריך רישום :ו' בחשוון התש"ח ( 20באוקטובר .)1947
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
י"ט באב התשע"ב ( 7באוגוסט )2012
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :אירוח ותיירות רמות מנשה אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :תשתיות רמות מנשה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004108-7 :
מיום :כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט .)2012
כ"ה באב התשע"ב ( 13באוגוסט )2012
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  25.8.2011ניתן צו לפירוק האגודה הלואה
וחסכון חקלאי הדר אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-000227-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6295
התשע"א ,עמ'  ,6678והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  23.8.2011ניתן צו לפירוק האגודה פרי
הדר אגודה שיתופית בהוד השרון בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-001782-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6295
התשע"א ,עמ'  ,6679והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,1.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

( )3הואיל וביום  16.2.2011ניתן צו לפירוק האגודה מעדני
מזרע ייצור אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-003707-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6216
התשע"א ,עמ'  ,3292והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )4הואיל וביום  24.5.2011ניתן צו לפירוק האגודה מי צורים
אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-004066-7וצו
זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,6257התשע"א ,עמ' ,5179
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,1.8.2012ניתנת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )5הואיל וביום  4.10.2010ניתן צו לפירוק האגודה בין
הנחלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004113-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6158
התשע"א ,עמ'  ,985והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )6הואיל וביום  4.10.2010ניתן צו לפירוק האגודה
נפרטיטי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004256-4וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6158
התשע"א ,עמ'  ,985והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )7הואיל וביום  27.3.2012ניתן צו לפירוק האגודה מעסיקי
התעשיה הקיבוצית אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004282-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,6403התשע"ב ,עמ'  ,3490והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )8הואיל וביום  6.1.2011ניתן צו לפירוק האגודה בד
קט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004304-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6204
התשע"א ,עמ'  ,2748והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,5.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )9הואיל וביום  12.9.2011ניתן צו לפירוק האגודה
יזמויות דן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004889-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6319
התשע"ב ,עמ'  ,646והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,1.8.2012ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט )2012
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שריר בי סייפ בע"מ
(ח"פ )51-384761-6
(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  ,10.10.2012בשעה  ,11.00ברח' ירושלים ,39
קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר שריר ,מפרק

אגמי מוצרי אפיה בע"מ
(ח"פ )51-387709-2
(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  ,10.10.2012בשעה  ,12.00אצל עו"ד יוסי
פורת ,רח' השלושה  ,2בית מדנס ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אמיר אגמי ,מפרק

משק סמי ומלכה שטיין בע"מ
(ח"פ )51-353444-6
(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  ,14.10.2012בשעה  ,10.00ברח' המתכת ,2
חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה לוין ,רו"ח ,מפרק

מרדיגרה נכסים בע"מ
(ח"פ )51-225401-2
(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  ,15.10.2012בשעה  ,10.00ברח' רחל  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת שלו-ענבר ,עו"ד ,מפרקת
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טרודאד טראסט קומפני בע"מ
(ח"פ )51-359130-5
(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  ,15.10.2012בשעה  ,10.00ברח' רחל  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת שלו-ענבר ,עו"ד ,מפרקת

ד"ר מ.ריכטר בע"מ
(ח"פ )51-326592-6
(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  ,16.10.2012בשעה  ,10.00ברח' המתכת ,2
חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

י.א אנגל סחר בע"מ
(ח"פ )51-282697-5
(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  ,21.10.2012בשעה  ,17.00ברח' חשב סופר
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה אנגל ,מפרק

סיסכרד תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-292480-4
(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  ,21.10.2012בשעה  ,16.00במשרדו של עו"ד
רן גיסמר ,רח' העצמאות  ,40בניין טופ רסקו ,קומה שלישית,
יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מישל סקלי כהן ,מפרק
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(ח"פ )51-11387227-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-388775-2
(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  ,23.10.2012בשעה  ,16.00במשרד החברה,
רח' דרך בר יהודה  ,43חיפה ,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  ,25.10.2012בשעה  ,16.00ברח' תובל  ,34רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם פטר רנד ,עו"ד ,מפרק

יורם פלץ ,עו"ד ,מפרק

קן-תור שוורץ בע"מ

איירון אייג' בע"מ

(ח"פ )51-304308-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-381009-3
(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  ,24.10.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246248פקס'  ,03-6246247לשם 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  ,25.10.2012במשרדי החברה ,הארזים ,גבעת
עדה  ,37807לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחק כהן ,עו"ד ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

הפורום הישראלי לרילוקיישן בע"מ
(ח"פ )51-318583-5
(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  ,24.10.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246248פקס'  ,03-6246247לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהבי חנוך שיווק בע"מ
(ח"פ )51-196002-3
(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  ,26.10.2012בשעה  ,10.00ברח' סמטת השחף
 ,2פרדסיה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך זהבי ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

רימון לי חברה לכח אדם בע"מ
אזורים אנרגיה ( )1971בע"מ
(ח"פ )51-057377-7
(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  ,24.10.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' ארניא  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-385460-4
(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  ,28.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,משק
 ,11שקף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול קאשוני ,מפרק

אהוד לוז ,מפרק
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מיקרומטל בע"מ

גלניב שיווק ושירות בע"מ

(ח"פ )51-059616-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-211704-5
(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  ,28.10.2012בשעה  ,16.00במשרד עו"ד אסנת
נווה ושות' ,רח' קויפמן  ,4בית שרבט ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
סמטת נס ציונה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם גל ,מפרק

שחר לוי ,מפרק

"חי שרותים" שרותי עזר לעורכי דין בע"מ
(ח"פ )51-160222-9
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' אנילביץ'  ,33רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביטל ג'אן יעוץ שרותים וסוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-346226-7
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
הבנים  ,8טבריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביטל ג'אן ,מפרקת

מרדכי חנש ,מפרק

שלמה קליימן ייעוץ הנדסי בע"מ
(ח"פ )51-363196-0
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בן סרוק  ,12/41ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שניצל טעמים בע"מ
(ח"פ )51-437967-6
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
דרך מנחם בגין  ,44תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן הייפרט ,מפרק

שלמה קליימן ,מפרק

אילשר פרופרטיס בע"מ
(ח"פ )51-223904-7
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
חבצלת השרון  ,24הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מ .מו חלפים בע"מ
(ח"פ )51-321407-2
(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  ,29.10.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מושב
כפר ויתקין  ,40200לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם רז ,מפרק

אילנה שימשוביץ ,מפרקת

6298

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

א .א .רום אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-245051-1
(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  ,20.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם אלקובי,
ת"ז  ,053639647מרח' נילי  ,1/11קרית ביאליק ,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.
עמרם אלקובי ,מפרק

הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דורי זפרן ,מפרקת

סלקסון תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-404674-7
(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  ,1.11.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' המסגר  ,1רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צפריר בקשי

א .א .רום אחזקות בע"מ

		

(ח"פ )51-245051-1
(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  ,30.10.2012בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
נילי  ,1/11קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמרם אלקובי ,מפרק

יהלום  -שירותי טכנאות שיניים בישראל בע"מ
(ח"פ )51-335180-9
(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  ,30.10.2012בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
יצחק רבין  ,37חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בניהו סמדר ,מפרק

קאלארי אינבסטמנט אינק.
(ח"פ )56-001127-2
(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  ,1.11.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד נחושתן,
ספרן ,שרף ,יפה ושות' ,רח' אבא הלל (12א) ,רמת גן ,לשם

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

סימון נבט

מפרקים

ש.ע .בנטו בע"מ
(ח"פ )51-376858-0
(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  ,1.11.2012בשעה  ,12.30אצל המפרק ,רח'
אבא הלל סילבר  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

אורתו ג'קט בע"מ
(ח"פ )51-177330-1
(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  ,1.11.2012בשעה  ,11.00במשרד המפרק,
רח' ניצנים  ,39מגדל העמק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד גולן ,עו"ד ,מפרק

סיסכרד טכנולוגיות לכרטיסים בע"מ
(ח"פ )51-162110-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,2.11.2012בשעה  ,16.00במשרדו של עו"ד
רן גיסמר ,רח' העצמאות  ,40בניין טופ רסקו ,קומה שלישית,
יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.11.2012בשעה  ,12.00ברח' השחר ,8
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
להב לבנה ,מפרק

מישל סקלי כהן ,מפרק

טופכארד טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-252459-6
(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  ,2.11.2012בשעה  ,16.00במשרדו של עו"ד
רן גיסמר ,רח' העצמאות  ,40בניין טופ רסקו ,קומה שלישית,
יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מישל סקלי כהן ,מפרק

רלבאנט גלובל מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-403639-1
(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  ,22.11.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' קרית
המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב ויינשטיין ,רו"ח ,מפרק

בית מוסדות הביטוח בע"מ
אקטיב קום  2003בע"מ
(ח"פ )51-344569-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-077242-9
(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  ,8.11.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' המסגר  ,1רעננה ,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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי קרנית
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,דרך מנחם בגין  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר שפיץ ,מפרק

איתן השחר ,רו"ח ,מפרק

ג.ל.צ .אחזקות ניהול ותפעול בע"מ
(ח"פ )51-244248-4
(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  ,10.11.2012בשעה  ,12.00ברח' הרצל ,306
קרית עקרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל צברי ,מפרק

להב ל.צ .אחזקות ניהול ותפעול בע"מ
(ח"פ )51-224428-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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ביו מונד ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-428606-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.5.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן גליק ,מרח'
התדהר  ,17רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2012
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן גליק ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

גורעד נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-354140-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012לאחר שמנהלי החברה
הגישו ביום  4.7.2012תצהיר יכולת פירעון ולאחר שבעלי המניות
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רו"ח יוסף כץ ,מרח' קהילת סלוניקי  ,9תל אביב ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.12.2012
בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט,
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף כץ ,רו"ח ,מפרק

בירגד אחזקות ונכסים בחו"ל
(ח"פ )51-354141-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012לאחר שמנהלי החברה
הגישו ביום  ,4.7.2012תצהיר יכולת פירעון על פי סעיף 321
לפקודת החברות ,ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך בקבלת
הודעה מוקדמת של  21ימים ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף כץ ,מרח' קהילת סלוניקי
 ,9תל אביב ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.12.2012
בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט,
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף כץ ,רו"ח ,מפרק

ימדיא נכסים בע"מ
(ח"פ )51-198925-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בן–דוד ,מרח' חי טייב
 ,14ירושלים ,050-5239856 ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.12.2012
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון בן–דוד ,מפרק

ל.ר.מ.א .תעשיות דפוס בע"מ
(ח"פ )51-381663-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי ארז ,מבזק ישיר
הדפסות איכות ,רח' הסתת  ,16חולון ,טל'  ,03-5588198למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.12.2012
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי ארז ,מפרק

פאואר ליין  -שיווק בע"מ
(ח"פ )51-412019-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון כהן ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.12.2012
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון כהן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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גריבה יועצים עסקיים בע"מ
(ח"פ )51-290862-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי גריבה ,ת"ז
 ,024196206מרח' ההדס  ,365גבעון החדשה ,טל' ,052-8540147
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.12.2012
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי גריבה ,מפרק

קולורס איירבראש בע"מ
(ח"פ )51-402207-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף אדמון ,מרח' אושה
 ,1תל אביב ,טל'  ,054-5799907למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2012
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף אדמון ,מפרק

אלול שירותי תיירות ימית בע"מ
(ח"פ )51-414020-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר בייסברג ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2012
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יששכר בייסברג ,מפרק

דניאל השקעות (די.אי 2005 ).בע"מ
(ח"פ )51-376458-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם מ' זוכמן ,מרח'
הברזל  ,3רמת החייל ,תל אביב  ,69710טל'  ,03-6481234למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2012
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם מ' זוכמן ,עו"ד ,מפרק

איחוד ספרים בע"מ
(ח"פ )51-348280-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור זאב ,ת"ז ,306145731
מרח' קיש  ,9/3חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2012
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מור זאב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

בלובריק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-428136-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן מרום ,מרח'
דרויאנוב  ,5תל אביב  ,63143טל'  ,03-5280002פקס' ,03-5280001
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2012
בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן מרום ,עו"ד ,מפרק

שלומי סבן בניה ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-414368-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי סבן ,מרח' הדקל
 ,14תל מונד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.1.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי סבן ,מפרק

בי.פי.פי  -בסט פרייס פרודקטס בע"מ
(ח"פ )51-425633-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם גדות,
משדרות פל–ים  ,2ת"ד  ,877חיפה  ,31008טל'  ,04-8666155למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.1.2013בשעה
 ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גדות ,עו"ד ,מפרק

אייג'.בי.אל .העברת כספים בינלאומית בע"מ
(ח"פ )51-405473-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון לויט ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב ,טל'  ,03-7979999למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.3.2013
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון לויט ,עו"ד ,מפרק

פלאסיפ בע"מ
(ח"פ )51-427931-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון לויט ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב ,טל'  ,03-7979999למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.3.2013
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון לויט ,עו"ד ,מפרק
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שוקי אשין בניה ופתוח  1994בע"מ

ברגר פיננסים ( )2010בע"מ

(ח"פ )51-193757-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-438464-3
(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  ,9.10.2012בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
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  ,21.10.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרקת,
רח' חביבה רייק  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שוקי אשין ,מפרק

הדס יעקבסון ,עו"ד ,מפרקת

חדאד סאמי בע"מ

כיל מימון והנפקות בע"מ

(ח"פ )51-330926-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )52-003215-2
(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  ,16.10.2012בשעה  ,13.00ברח' ג'בור ג'בור
 ,24שפרעם ,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  ,21.10.2012בשעה  ,11.00ברח' ארניא ,23
מגדל המילניום ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאמי חדאד ,מפרק

זנבה דרבאו ,עו"ד ,מפרק

גן לי סוכנות שווק והפצה ( )92בע"מ

גולדן סנטורי ניהול מזון ומשקאות  2005בע"מ

(ח"פ )51-172695-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-370166-4
(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  ,17.10.2012בשעה  ,14.00ברח' מגינים ,56
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  ,21.10.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
פל–ים  ,2בניין ברוש ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש ,מפרק

יאיר אבני ,עו"ד ,מפרק

רנדרנט בע"מ

בננה ביץ' שיווק בע"מ

(ח"פ )51-422746-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-274387-3
(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  ,21.10.2012בשעה  ,10.00במשרדי אמיר מ.
גרובר ,משרד עורכי דין ,רח' הברזל  ,31תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.10.2012בשעה  ,10.00ברח' אבא אחימאיר
14א ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון בן–צבי ,עו"ד ,מפרק

אמיר גרובר ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

תמץ מוצרי מתכת צורתיים בע"מ

לנדוור הפקות ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-164669-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-250123-0
(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  ,26.10.2012ברח' אבן גבירול  ,25תל אביב
 ,64078לשם 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  ,31.10.2012בשעה  ,9.00במשרדי נעמי אסיא
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הברזל 32ב ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

עמירם גיצלטר ,עו"ד ,מפרק

ארז שפירא ,עו"ד ,מפרק

עובדיה שלמה עורך דין
(ח"פ )51-332713-0
(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  ,28.10.2012בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' הנמל  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי פלר ,עו"ד ,מפרק

פאי יישומים  -ש.א .בע"מ
(ח"פ )51-399308-9
(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  ,1.11.2012בשעה  ,17.00במשרד רו"ח ניסים יהודה,
רח' נחמני  ,36תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כרמית כרמלה מדאני ,מפרקת

הנרי שיין (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-273038-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

א.ש אורות קפה ומאפה בע"מ
(ח"פ )51-451065-0
(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  ,28.10.2012בשעה  ,10.00במשרד עורכי
דין גולדפרב זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98קומה  ,36תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2012בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח'
סוקולוב  ,26חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשוק ג' צ'נדרשיקר ,מפרק

שלמה אנטר ,עו"ד ,מפרק

צור הדסה בניה ופיתוח ( )1999בע"מ

ד.א באבלס

(ח"פ )51-274088-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-417810-2
(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  ,30.10.2012בשעה  ,10.30במשרד עו"ד שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,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  ,1.11.2012בשעה  ,16.00ברח' דניאל פריש ,3
קומה  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירון לוטן-פנדל ,עו"ד ,מפרקת

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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אוסיף נדל"ן למגורים פרויקט א' בע"מ

ד"ר יאיר סקורניק

(ח"פ )51-384305-1
(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  ,7.11.2012בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הגר גורי ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-462672-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אוסיף הודו בע"מ
(ח"פ )51-384857-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.11.2012בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הגר גורי ,עו"ד ,מפרקת

אביב בגימל ניהול בע"מ
(ח"פ )51-384185-8
(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  ,11.11.2012בשעה  ,11.00במשרד עורכי
דין שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הגר גורי ,עו"ד ,מפרקת

ג'י.אס.אי .שרותי אקולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-420365-2
(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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה ,17.00
במשרד המפרק ,רח' לוינסון  ,12גדרה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עידן ליטמן ,עו"ד ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה ,17.00
במשרד המפרק ,רח' לוינסון  ,12גדרה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עידן ליטמן ,עו"ד ,מפרק

א.מ.אקולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-282565-4
(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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה  ,17.00במשרד
המפרק ,רח' לוינסון  ,12גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן ליטמן ,עו"ד ,מפרק

צור הדסה בניה ופיתוח ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-274088-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (338ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,29.10.2012בשעה  ,10.30במשרד
עו"ד שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן.
על סדר יומה של האסיפה :סקירת דוח המפרקת בדבר
ניהול הפירוק ובדבר מה שנעשה בנכסי החברה והבהרתו
על ידי המפרקת ,אישור הדוח על ידי האסיפה הכללית של
החברה ואסיפת הנושים וקבלת החלטה בדבר חיסול החברה.
מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

ר .שממה חברה לבנין בע"מ
(ח"פ )51-225468-1
(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  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רון יום–טוב ,מרח'
התעשייה  ,3ת"ד  ,4156רעננה  ,43654למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

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.

רון יום–טוב ,רו"ח ,מפרק

גל דהן ,מפרק

נאוה שיפוצים בע"מ

קולקומפ בע"מ

(ח"פ )51-337375-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רון יום–טוב,
מרח' התעשייה  ,3ת"ד  ,4156רעננה  ,43654למפרק החברה.

(ח"פ )51-308051-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איילה רהב ,ת"ז ,053339065
מרח' השדות  ,3רמת השרון ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

רון יום–טוב ,רו"ח ,מפרק

איילה רהב ,מפרקת

אמיגו רשת חנויות קפה בע"מ

נצבא דיוולופר סילבר בע"מ

(ח"פ )51-420138-3
(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  ,15.4.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול רובין ,ת"ז
 ,053910287משד' ההסתדרות  ,189מפרץ חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-272413-9
(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  ,13.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן,
ת"ז  ,033184201מרח' גרניט  ,8פתח תקוה ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

שאול רובין ,מפרק

ימית סרור-אביטן ,עו"ד ,מפרקת

אטודור ישראל בע"מ

שין דילן השקעות בע"מ

(ח"פ )51-474034-9
(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  ,5.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל דהן ,אצל משרד בא כוח
המפרק ,עו"ד סתיו וייס ,רח' היצירה  ,3רמת גן  ,52521למפרק
החברה.

(ח"פ )51-320689-6
(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  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן אסלן ,מרח' אילת
 ,1טבריה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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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.

ערן אסלן ,עו"ד ,מפרק

שלמה אשכנזי ,מפרק

ניר האילים בע"מ

ברנית השקעות בע"מ

(ח"פ )51-039881-1
(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  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן מוסרי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,רמת גן  ,52520למפרק החברה.

(ח"פ )51-437165-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מלי שגיא ,מרח'
התאנה  ,2ראשון לציון ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

מתן מוסרי ,עו"ד ,מפרק

מלי שגיא ,רו"ח ,מפרקת

אדמונד בלוט בע"מ

נכסי גבהים ( )98בע"מ

(ח"פ )51-410833-1
(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  ,18.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בשיר ח'ורי ,מרח'
אליהו הנביא  ,6חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-264347-9
(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  ,20.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר גבע ,מרח' ניצנים ,7
כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

בשיר ח'ורי ,עו"ד ,מפרק

אמיר גבע ,מפרק

ראשון אנרג'י בע"מ

בי פוד מותגים בע"מ

(ח"פ )51-298340-4
(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  ,19.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אשכנזי ,ת"ז
 ,024608440מרח' ניר דוד  ,33ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-401267-3
(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  ,20.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית הרסון-יחזקאל,
מרח' גאולה  ,8תל אביב  ,63304למפרקת החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

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  20ימים 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.

שרית הרסון-יחזקאל ,עו"ד ,מפרקת

אברהם סבח ,מפרק

ARC International Israel LTD.

ל.י.ש .הסעים בע"מ

(ח"פ )51-292659-1
(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  ,21.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית פדהאל ,מהגן
הטכנולוגי 1ב ,מלחה ,ירושלים ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-226949-9
(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  ,23.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איריס אדרי ,מרח'
דובנוב  ,10תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

חגית פדהאל ,עו"ד ,מפרקת

איריס אדרי ,עו"ד ,מפרקת

פייר טי.אל.וי בע"מ

דרך השרון בע"מ

(ח"פ )51-413412-1
(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  ,22.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ליאור פיק,
ת"ז  ,024418733מרח' הנחושת  ,2רמת החיל ,תל אביב ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-405180-4
(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  ,23.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית שגב ,ת"ז ,53524112
מרח' הירדן 1א ,קרית שדה התעופה ,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.
עמית שגב ,מפרק

ליאור פיק ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

 104Uבע"מ
(ח"פ )51-429392-7
(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  ,22.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סבח ,מרח' כ"ט
בנובמבר  ,29בת ים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

מיינקונטרול בע"מ
(ח"פ )51-191411-1
(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  ,26.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד בשן ,מרח' דרך
אם המושבות  ,94פתח תקוה ,למפרק החברה.
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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.
נמרוד בשן ,עו"ד ,מפרק

מיקרומטל בע"מ
(ח"פ )51-059616-6
(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  ,28.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר לוי ,ממושב ניר גלים,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שחר לוי ,מפרק

סמקו אביזרי מיזוג אויר וקירור (נס–ציונה) בע"מ
(ח"פ )51-208092-0
(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  ,16.8.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רבקה קריסי ,ת"ז  ,68253384מרח' פינשטיין חיה  ,1פתח תקוה,
למפרקת החברה.
רבקה קריסי ,מפרקת

שיר הנדסה ג.ג .בע"מ
(ח"פ )51-319581-8
(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  ,14.8.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
גינזבורג ,ת"ז  ,010143360מרח' קויפמן  ,33חיפה ,למפרק החברה.
דניאל גינזבורג ,מפרק

איתמר ישי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-466822-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.8.2012לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ישי דגן ,ת"ז  ,033433111מרח' הזוהר  ,17תל אביב ,למפרק
החברה.
ישי דגן ,מפרק

צ.ד .טכנולוגיות ואינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-234649-5
(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  ,20.8.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי דגני,
ת"ז  ,5586664מרח' רוטשילד  ,79פתח תקוה ,למפרק החברה.
צבי דגני ,מפרק

מג'יקלין ל.ש .בע"מ
(ח"פ )51-430679-4
(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  ,19.8.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה שמואל למברג ,ת"ז  ,027821297מרח' אהרונסון  ,20בני
ברק ,למפרק החברה.
משה שמואל למברג ,מפרק
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איטום סנטר כהן יהודה
(ח"פ )51-456239-6
(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  ,15.10.2012בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
הרב קוק  ,8ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל ספרבר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,

אחים דהן מסגרות תעשיתית אלומיניום ואינסטלציה בע"מ

שי מאיר בטחון ,יזמות ומבצעים ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-163830-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-279047-8
(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  ,17.10.2012בשעה  ,10.30ברח' שדרות לכיש
 ,5קומה א ,קרית גת ,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  ,21.10.2012בשעה  ,10.00ברח' דרך בן צבי
 ,84תל אביב  ,68104לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל לוי ,עו"ד ,מפרק

מאיר שי ,עו"ד ,מפרק

עתיד תעשיות עץ בע"מ

שי מאיר בטחון בע"מ

(ח"פ )51-429398-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-227738-5
(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  ,17.10.2012בשעה  ,11.30ברח' שדרות לכיש
 ,5קומה א ,קרית גת ,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  ,21.10.2012בשעה  ,10.00ברח' דרך בן צבי
 ,84תל אביב  ,68104לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל לוי ,עו"ד ,מפרק

מאיר שי ,עו"ד ,מפרק

מוחארב מידיקל סנטר בע"מ

עטרן השרון בע"מ

(ח"פ )51-234785-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-269929-9
(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  ,18.10.2012בשעה  ,16.00ברח' שועפט
אלסהל  ,1לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.10.2012בשעה  ,10.00ברח' החצב  ,5בית
יצחק  ,42920לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פואד מוחארב ,מפרק

גיל כהן ,מפרק

אי.אפ.אל .שילוח בינלאומי בע"מ

רניב  -מסחר ושירותים בע"מ

(ח"פ )51-242447-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-179779-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.10.2012בשעה  ,17.00ברח' המכתש ,6
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2012בשעה  ,18.00ברח' אהרונוביץ
 ,50חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים חסיד ,מפרק

יוסף לוי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
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שהתכנסה ביום  ,22.8.2012התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את ברק אוחיון ,מרח' יחיעם ,4/17
חיפה ,למפרק העמותה.

אב-גד הרכבות ואריזות בע"מ
(ח"פ )51-399961-5
(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  ,28.10.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ילקוט הרועים  ,3תל אביב ,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 העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
ברק אוחיון ,מפרק

מעון ראובני בע"מ

עפר שטורך ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-004431-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול חיסול חברה
ניתנת בזה הודעה ,כי לבית המשפט המחוזי בתל אביב
הוגשה בקשה (ה"פ  45840-05-12מעון ראובני בע"מ נ' רשם
החברות) לביטול חיסול חברת מעון ראובני בע"מ ,שנמחקה
ברישומי רשם החברות.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.10.2012בשעה  ,11.00במשרד עו"ד
רויטל שדה-תמם ,רח' השילוח  ,4קומה  ,5קרית מטלון ,פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

התנגדויות לבקשה יש להגיש לבית המשפט האמור בתוך
 21ימים מיום פרסום הודעה זו.

ענק הבלונים אירועים ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-242459-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ערן כהן ,מפרק

עמותת שדה אור
(ע"ר )58-036044-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,5.7.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד יצחק שמידט ,מרח' יפו  ,33ת"ד ,2018
ירושלים  ,91020למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יצחק שמידט ,עו"ד ,מפרק

עמותת הומוריקה
(ע"ר )58-046132-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
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לירון בן אליהו ,עו"ד

			

בא כוח המבקשת

אלון מרכזי אנרגיה  -גת
(ש"מ )55-024304-2
הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,13.8.2012
העבירה השותפה המוגבלת ,עו"ד אורטל קליין ,ת"ז ,023909245
את מלוא זכויותיה בשותפות בסך של  99שקלים חדשים לאלון
מרכזי אנרגיה שותפות מוגבלת ,ש"מ  ,55-024668-0אשר
מהווים  99%מסך הזכויות בשותפות.
			

נתלי גסר פרי ,עו"ד

			

באת כוח השותפות

מגדלי תקשורת
(ש"מ )55-024314-1
הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,14.8.2012
העביר השותף המוגבל אשלד בע"מ ,את כלל זכויותיו
בשותפות ,לשותף החדש בשותפות ,מעליות ישראליפט י.מ.ש
אילן  -ניהול והשקעות בע"מ ,ח"פ .51-061371-4
			

יעקב סרוב ,עו"ד

			

מורשה חתימה

   ילקוט הפרסומים  ,6469י"ט באלול התשע"ב6.9.2012 ,
     סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

