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הודעה על מינוי ועדה ציבורית לעניין הסדר קרנות
הפנסיה הוותיקות

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב 1952-ולפי חוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב1992-

לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה למנות ,לפי סעיף 78ג
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א,11981-
ועדה ציבורית שהחברים בה יהיו:
השופט (בדימוס) יוסף אלון  -יו"ר
אברהם ביגר  -חבר

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13כג לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב( 21992-להלן  -חוק בתי דין מינהליים) ,אני
ממנה את מיכל צוק-שפיר ,לבית דין לעררים של דן יחיד לפי
החוק וליושבת ראש מותב של בית הדין האמור לפי חוק בתי
דין מינהליים ,במקומה של יעל ורדי-רוטשילד.3

צבי זיו  -חבר

משך המינוי לחמש שנים.

בן–ציון פרחי  -חבר
מיה פרי אלתרמן  -חברה (נציגת עובדים ועמיתים).
י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט )2017
(חמ -3-1184ה)4

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1

י"א באב התשע"ז ( 3באוגוסט )2017
		
(חמ -3-284ה)2

2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .1068
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ג ,עמ' .7240

ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

מינוי ראשת בית דין לעררים
הודעה על מינוי מנהל הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול
לפי חוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול,
התשע"ז2017-

לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,11992-אני ממנה את מיכל צוק-שפיר ,שהתמנתה
ליושבת ראש מותב של בית דין לעררים 2לפי חוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,31952-לראש בית הדין האמור ,במקומה של
יעל ורדי-רוטשילד.4

מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראת סעיף  4לחוק הרשות
למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,התשע"ז ,12017-ולפי
הצעת השר לביטחון הפנים החליטה הממשלה למנות לתפקיד
מנהל הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול את דני שחר.

משך המינוי לחמש שנים ,וכל עוד מינויה ליושבת ראש
המותב עומד בתוקפו.

ט' באלול התשע"ז ( 31באוגוסט )2017
(חמ )3-5576

י"א באב התשע"ז ( 3באוגוסט )2017
		
(חמ )3-2369
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

1

ס"ח התשע"ז ,עמ' .1136

לפי חוק הסנגוריה הציבורית ,התשנ"ו1995-
אני מודיעה בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לחוק
הסנגוריה הציבורית ,התשנ"ו ,11995-החליטה ועדת הסנגוריה
הציבורית ,2ביום י"ג בטבת התשע"ז ( 11בינואר  )2017להאריך
את מינויו של עורך דין יואב ספיר ,3לסניגור הציבורי הארצי.
תוקף המינוי לחמש שנים.
י"ד באלול התשע"ז ( 5בספטמבר )2017
(חמ )3-2707
איילת שקד
שרת המשפטים
1

3

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .8
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;604התשע"ו ,עמ'  ;10320התשע"ח ,עמ' .1502
י"פ התשע"ב ,עמ' .3508

1 646

2
3

הודעה על הארכת מינוי הסניגור הציבורי הארצי

2

1

5

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ח ,עמ' .1646
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .1068
י"פ התשע"ג ,עמ' .7240

מינוי חברה בוועדה לקביעת הזכאות לפיצויים עקב
אסון טבע ושיעורם
לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים
ולשיעורם) ,התשנ"ב1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2א) לתקנות פיצוי נפגעי אסון
טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם) ,התשנ"ב ,11991-אני
ממנה את הגר (וידה) סיליקטר ,עובדת משרד המשפטים,
לחברה בוועדה לקביעת הזכאות לפיצויים עקב אסון טבע
ושיעורם ,במקומה של אריאלה קלעי.2
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד המשפטים.
ד' בתשרי התשע"ח ( 24בספטמבר )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-2207ה)2
שרת המשפטים
 1ק"ת התשנ"ב ,עמ' .424
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .8276

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשמת המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ"ו ,11996-אני ממנה את רועי יהודה גרין ,נציג צרכנים,
לחבר הוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור ,במקומו של גלעד
הלר.2
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ד באלול התשע"ז ( 5בספטמבר )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-2758ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .654
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .2685

הארכת מינוי חוקרת ילדים
לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור ,אני מאריכה את מינויה של מאי
חמדאן ,2לחוקרת ילדים.
תוקפו של מינוי זה ,כל עוד הממונה משמשת בתפקידה
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
ד' בתשרי התשע"ח ( 24בספטמבר )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-401ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התשע"ז ,עמ' .1106
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .1076

המשפטים ,אני ממנה בזה את השופט עוזי פוגלמן ,שופט של
בית המשפט העליון ,ליושב ראש ועדת האתיקה לשופטים;
תוקף המינוי מיום כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר .)2017
כהונתה של שופטת בית המשפט העליון ,אסתר חיות,2
כיושבת ראש ועדת האתיקה לשופטים תסתיים ביום כ"ו
באלול התשע"ז ( 17בספטמבר .)2017
כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר )2017
מרים נאור
		
(חמ )3-4489
נשיאת בית המשפט העליון
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .2828

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה
רפואית עליונה
לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה),
התשי"ז1957-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות נכי
1
המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה) ,התשי"ז1957-
(להלן  -התקנות) ,מיניתי ביום י"ג בחשוון התשע"ח (2
בנובמבר  )2017את ד"ר דן צין ,לרופא מוסמך נוסף לוועדה
הרפואית העליונה שמונתה לפי התקנות האמורות.
י"ג בחשוון התשע"ח ( 2בנובמבר )2017
משה כחלון
		
(חמ -3-744ה)1
שר האוצר
 1ק"ת התשי"ז ,עמ'  ;1651התשמ"א ,עמ' .1266

הודעה על מינוי ממונה
לפי חוק מקורות אנרגיה ,התש"ן1989-

מינוי מנהלות לשכות הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את הרשומות מטה למנהלות
לשכות הוצאה לפועל כלהלן:
תמר לוי ,למנהלת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא במקומה
של רבקה בר סלע;2
דינה סויד ,למנהלת לשכת ההוצאה לפועל בנתניה במקומה
של תמר לוי.3
המינויים יעמדו בתוקפם כל עוד כל אחת מהמתמנות
משמשת בתפקידה ברשות האכיפה והגבייה.
ד' בתשרי התשע"ח ( 24בספטמבר )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-1211ה)3
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3684
 3י"פ התש"ע ,עמ' .1388

מינוי יושב ראש ועדת אתיקה לשופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב(א) לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ולאחר התייעצות עם שרת
1

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מקורות
אנרגיה ,התש"ן ,11989-מיניתי את יחזקאל ליפשיץ ,סגן מנהל
כללי תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה ,לממונה לעניין
החוק האמור.
תוקף המינוי מיום כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר .)2017
כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר )2017
יובל שטייניץ
		
(חמ -3-1272ה)1
שר האנרגיה
 1ס"ח התש"ן ,עמ' .28

מינוי מעריכי מסוכנות
לפי סעיף  5לחוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין,
התשס"ו2006-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  5לחוק הגנה על הציבור
מפני עבירות מין ,התשס"ו ,12006-אנו ממנים את ד"ר אריאל
אבקסיס ,מספר רישום  ,21818למעריך מסוכנות לפי החוק
האמור.
ה' באלול התשע"ז ( 27באוגוסט )2017
(חמ )3-5098
יעקב ליצמן
חיים כץ
שר הבריאות
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתייים
 1ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .1144

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

1647

מינוי מעריך מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  5לחוק הגנה על הציבור מפני
עבירות מין ,התשס"ו ,12006-אנו ממנים לשנה נוספת את אלון
מרגלית ,מספר רישום  ,212042למעריך מסוכנות לפי החוק
האמור.
מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה מיום חתימתו.
ה' באלול התשע"ז ( 27באוגוסט )2017
(חמ )3-5098
יעקב ליצמן
חיים כץ
שר הבריאות
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתייים
 1ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .1144
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .7614

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:
( )1נגם דיאב ,מספר רישום  ,24668במועצה המקומית טמרה;
( )2איריס מלמד ,מספר רישום  ,9713בעיריית חדרה.
א' באלול התשע"ז ( 23באוגוסט )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

מינוי עובדת סוציאלית מחוזית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
אסנת שלמך ,מספר רישום  ,9135לעובדת סוציאלית מחוזית
במחוז חיפה והצפון ,לעניין החוק האמור.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
1

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
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מינויה של לאה ברכה צ'סטרמן ,מספר רישום  ,4304כך שבמקום
"ירושלים" 2יבוא "עובדת סוציאלית מחוזית במחוז ירושלים".
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 2י"פ התשמ"ט ,עמ' .3045

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה
את מינויה של חדוה שליו ,2כך שבמקום "חדוה שליו" יבוא
"רות שליו".
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .563

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
2
מינויה של שרון טלאור ,מספר רישום  ,16476בעיריית כפר סבא
כעובדת סוציאלית לעניין סדרי דין.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .8025

שינוי אזור מינוי עובד סוציאלי לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את מינויו
של אלון דגן ,מספר רישום  ,3490כך שבמקום "המועצה האזורית
לכיש" יבוא "המועצה האזורית לכיש ועיריית קריית גת."2
ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .2698

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של ברוריה גולדנברג ,מספר רישום  ,7206לעובדת
סוציאלית לעניין סדרי דין ,לפי החוק האמור ,כך שבמקום
"במועצה מקומית פרדסיה" 2יבוא "בעיריית רמת גן".
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .3613

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול
באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט,11969-
אני משנה את מינויה של רעות גבסקי ,מספר רישום  ,23932כך
שבמקום "בעיריית ירושלים" 2יבוא "בעיריית קריית גת".
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)2
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .5701

ביטול מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול
באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט,11969-
אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה כעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
1
2
.3
.4
.5
6
7
8

אסמאעיל אזברגה ,מספר רישום  ,11411במחוז באר שבע;2
נסרין אבו ליל ,מספר רישום  ,11614בעיריית ירושלים;3
4
מחמד אבו סואי ,מספר רישום  ,10219במחוז ירושלים והדרום ;
חמזי אבו סויד ,מספר רישום  ,24383במועצה המקומית זרזיר;5
גהאן אבו פול ,מספר רישום  ,11730במועצה המקומית זמר;6
נעמי ארנן ,מספר רישום  ,12371בכל הארץ;7
תמר ז'וי בארי ,מספר רישום  ,15977בעיריית תל אביב;8
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
י"פ התשנ"ז ,עמ' .517
י"פ התשס"ז ,עמ' .202
י"פ התשנ"ב ,עמ' .4360
י"פ התשע"ד ,עמ' .5701
י"פ התשס"ח ,עמ' .4483
י"פ התשע"א ,עמ' .998
י"פ התשס"ט ,עמ' .5522

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

( )8ריטה בלופולסקי ,מספר רישום  ,8987במחוז חיפה והצפון;9
( )9סימה בראון ,מספר רישום  ,13956במועצה האזורית שומרון;10
( )10אושרת גלבוע ,מספר רישום  ,8114במחוז ירושלים והדרום;11
( )11גאדה מחאמיד ,מספר רישום  ,16124במועצה המקומית
בסמיה;12
( )12עפרה הדני ,מספר רישום  ,8346במחוז תל אביב והמרכז;13
( )13סיגל הררי ,מספר רישום  ,3874בעיריית תל–אביב-יפו;14
( )14מנאל ח'לאילה בדראנה ,מספר רישום  ,19215בעיריית
אלשאג'ור;15
()15

נורית חן ,מספר רישום  ,21153בעיריית תל אביב;16

()16

דורית כהן ,מספר רישום  ,9484בחולון;17

()17

מרים כהן ,מספר רישום  ,1254בכל הארץ;18

()18

לינה כהן ,מספר רישום  ,19415בעיריית אשקלון;19

()19

מריםכהן,מספררישום,1442במחוזירושליםוהדרום;20

()20

שרית לוי ,מספר רישום  ,10755בכל הארץ ;

()21

תמר לב ,מספר רישום  ,16772בעיריית אילת;22

()22

חגאימויאל,מספררישום,9178במחוזבארשבעוהדרום;23

21

()23

לילי ממרוד ,מספר רישום  ,5832בעיריית יהוד ;

()24

נעמי מעין ,מספר רישום  ,13773ברעננה;25

()25

ערטל סגל ,מספר רישום  ,21194בצפת;26

()26

מוחמדסח'ניני,מספררישום,12968במחוזהדרום;27

24

()27

אריהאלפונססעדה,מספררישום,2925בקרייתשמונה;28

()28

היפא ענאש ,מספר רישום  ,8886בג'לג'וליה;29

()29

מיכל שמולוביץ ,מספר רישום  ,5433במחוז מרכז.30

כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)2
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 9י"פ התשנ"ז ,עמ' .2404
 10י"פ התשע"ד ,עמ' .5701
 11י"פ התשנ"ז ,עמ' .517
 12י"פ התשע"ו ,עמ' .4399
 13י"פ התשנ"ו ,עמ' .573
 14י"פ התש"ע ,עמ' .188
 15י"פ התשס"ח ,עמ' .4483
 16י"פ התשס"ט ,עמ' .5522
 17י"פ התשס"ה ,עמ' .4187
 18י"פ התשנ"ג ,עמ' .2417
 19י"פ התשע"ד ,עמ' .5701
 20י"פ התשנ"ב ,עמ' .4785
 21י"פ התשע"ב ,עמ' .4670
 22י"פ התשס"ח ,עמ' .4483
 23י"פ התש"ס ,עמ' .4360
 24י"פ התשס"ז ,עמ' .202
 25י"פ התשס"ג ,עמ' .714
 26י"פ התשע"ב ,עמ' .4671
 27י"פ התשס"ה ,עמ' .2560
 28י"פ התשס"ב ,עמ' .242
 29י"פ התשנ"ט ,עמ' .3455
 30י"פ התשע"ג ,עמ' .7018
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ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני
מבטל את מינויה של לאה מאיר ,מספר רישום  ,6633כפקידת
סעד ראשית ,2לפי החוק האמור.
כ"ח בתשרי ( 18באוקטובר )2017
		
(חמ -3-228ה)2

1
2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
י"פ התשנ"ה ,עמ' .1014

מינוי חברת ועדת ערר
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר אינה ממרוקוב,
רופאה פסיכיאטרית ,לחברה בוועדת ערר במחוזות חיפה
והצפון ,תל אביב והמרכז וירושלים ,לפי החוק האמור.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)1
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"א ,עמ' .78

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר נחמיה קיסר,
רישיון מס'  ,12186רופא פסיכיאטר ,לחבר בוועדת אבחון במחוז
הצפון ,לעניין החוק האמור.
החבר האמור יכהן גם כממלא מקום ,על פי הצורך ,במחוזות
מרכז ,דרום וירושלים.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)4
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330
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התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר הנו נואף,
רישיון מס'  ,014396מומחה ברפואת ילדים ,לחבר בוועדת
אבחון במחוז הצפון ,לעניין החוק האמור.
החבר האמור יכהן גם כממלא מקום ,על פי הצורך ,במחוזות
מרכז ,דרום וירושלים.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)4
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את מעין שלו ,מחנכת,
לחברה בוועדת אבחון במחוז הצפון ,לעניין החוק האמור.
החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות מרכז ,דרום וירושלים.
ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט )2017
חיים כץ
		
(חמ -3-228ה)4
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

הודעה על מינוי נציג ציבור למינהלת
השקעות בתיירות
לפי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
בהתאם לסעיף  77לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
(להלן  -החוק) ,אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף
16ב לחוק מיננו את תמי עידן קופרמן ,לנציגת ציבור במינהלת
השקעות בתיירות.

1

תוקף המינוי מיום ב' בתמוז התשע"ז ( 26ביוני .)2017
ב' בתמוז התשע"ז ( 26ביוני )2017
(חמ -3-506ה)1
יריב לוין
משה כחלון
שר התיירות
שר האוצר
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .206

מינוי מנהל שירות הביקורת
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
ומוצריו ,התשי"ד ,11954-אני ממנה את מנהל השירותים
להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר,
למנהל שירות הביקורת לעניין החוק האמור ,למעט לעניין
שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים.
כל מינוי קודם  -בטל.
כ"א באלול התשע"ז ( 12בספטמבר )2017
אורי אריאל
			
(חמ )3-975
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .137

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

מינוי מבקרים

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי חוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד1954-

לפי פקודת הבנקאות1941 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לפיקוח על ייצוא הצמח
ומוצריו ,התשי"ד ,11954-אני ממנה בזה את עובדי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן,
למבקרים לעניין החוק האמור:

1
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות1941 ,
(להלן  -הפקודה) ,אני מודיעה כי לאחר התייעצות עם הוועדה
המייעצת ובאישור הנגידה בהתאם לסעיף (5ג )1לפקודה,
נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר " - 400סגירת סניפי
בנק וצמצום שירותי טלר" (להלן  -ההוראה) בחוזר מספר
ח( 2522-06-להלן  -החוזר) ,ולפיו מועד תחילת ההוראה ביום
פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל ,למעט סעיפים
 19עד  20להוראה ,אשר תחילתם  60ימים ממועד פרסום החוזר.

אבוטבול עידו

לביא עידן

אהרון ארז

מולא ניזאר

אורלנסקי דניאל

מונטיה אביעד

אסעד תאמר

מלכה ציון

אסרף עופר מנחם

מלסה שמעון

גריפת עבדאללה

ממן חיים

זהבי עופר

משיח יצחק

חמוד חמודלי

נשר דוד

טגניה אגומאס

סמה יצחק

כ"א באלול התשע"ז ( 12בספטמבר )2017
(חמ )3-3537

1

חדוה בר
המפקחת על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

יצהרי אשר

פראן אליאס

ישראל מרדכי

רבי שלמה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-

כהן יצחק

שר יצחקי.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה ,לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:

תוקף המינויים כל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
אורי אריאל
			
(חמ )3-975
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .137

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר תמיר גושן,
למנהל השירותים הווטרינריים מיום י"ז בתשרי התשע"ח
( 7באוקטובר  )2017עד יום כ"ד בתשרי התשע"ח ( 14באוקטובר
.)2017

"( )78בשטח גן החורשה ברחוב מאוריציו ויטלה מול בית
מספר  ,9בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים ,בין
השעות  7.00עד  22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
1
2

י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
אורי אריאל
		
(חמ -3-1469ה)1
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא בעלי חיים) ,התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
(ייבוא בעלי חיים) ,התשל"ד( 11974-להלן  -התקנות) ,אני
ממנה את הרופא הווטרינר הממשלתי ד"ר צבי אבני ,למנהל
לעניין התקנות מיום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר  )2017עד
יום י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר .)2017
ח' באלול התשע"ז ( 30באוגוסט )2017
שלמה גראזי
		
(חמ )3-1367
מנהל השירותים
הווטרינריים (בפועל)
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .991

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,493עמ'  ,3439עמ' 4181
ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ' ,424
עמ'  ,2689עמ'  3643עמ'  ,4641עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז,
עמ'  ,408עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5260עמ'  7501ועמ' .7636

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,על תיקון הודעה בדבר
1

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

1651

אזורים ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה,2
כך שבסוף פסקה ( )9שעניינה גינת כלבים ברחוב יחזקאל פינת
רחוב מלאכי יבוא "בין השעות  7.00עד  22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,493עמ'  ,3439עמ' 4181
ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ' ,424
עמ'  ,2689עמ'  3643עמ'  ,4641עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז,
עמ'  ,408עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5260עמ'  7501ועמ' .7636

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה ,לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:
"( )79ברחוב דק ארליך  ,5בתחומי הגינה המגודרת המיעודת
לכלבים;
( )80בגן התחנה המרכזית הישנה ,ברחוב הלגיל פינת השרון,
בתחומי הגינה המיועדת לכלבים;
( )81בחורשה ברחוב  ,1185בתחומי הגינה המיועדת לכלבים;
( )82בגן לוינסקי ,בתחומי הגינה המיועדת לכלבים;
( )83בגן שינקין ,בתחומי הגינה המיועדת לכלבים ,בין השעות
 7.00ל– 22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
י"ג בחשוון התשע"ח ( 2בנובמבר )2017
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,493עמ'  ,3439עמ' 4181
ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ' ,424
עמ'  ,2689עמ'  3643עמ'  ,4641עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז,
עמ'  ,408עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5260עמ'  7501ועמ' .7636
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תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,על תיקון הודעה בדבר
אזורים ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה,2
כך שבסוף פסקה ( )12שעניינה גינת כלבים ברחוב ה' באייר,
יבוא "בין השעות  7.00עד  22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
רון חולדאי
		
(חמ )3-3651
ראש עיריית תל–אביב-יפו
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,493עמ'  ,3439עמ' 4181
ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ' ,424
עמ'  ,2689עמ'  3643עמ'  ,4641עמ'  7166ועמ'  ;7659התשע"ז,
עמ'  ,408עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5260עמ'  7501ועמ' .7636

הודעה על הסמכת פקח  -איגוד ערים לאיכות
הסביבה נפת אשקלון
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח( 12008-להלן  -החוק) ,הסמכתי ביום ז' בטבת
התשע"ז ( 5בינואר  )2017את עובד איגוד ערים לאיכות הסביבה
נפת אשקלון ,גיא זיגלבוים ,לפקח בתחומי איגוד ערים לאיכות
הסביבה נפת אשקלון ,לעניין חיקוקי הסביבה לפי החוק ,לאחר
שקיבל הכשרה מתאימה לכך.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
המוסמך יחדל לכהן בתפקידו באיגוד ערים לאיכות הסביבה
נפת אשקלון ,לפי המוקדם שבהם.
ט' בחשוון התשע"ח ( 29באוקטובר )2017
אשר אברג'ל
		
(חמ )3-4029
יושב ראש איגוד ערים לאיכות
הסביבה  -נפת אשקלון
וראש המועצה האזורית שפיר
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60103
 60133 ,60135 ,60136 ,60137 ,60125 ,60105 ,60106ים תיכון ,הוצגו

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל אביב ,אגף הנכסים ובלשכת
הממונה על מחוז המרכז ,משרד הפנים קריית הממשלה ,תל אביב.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
תמר אריאל
פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0379040
שם התכנית :קירוי חלק מרמפה ושינוי קווי בניין,
רח' יפתח  ,13ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'( 101-0379040 :גרסת
הוראות ,11 :גרסת תשריט.)8 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3770
שינוי
כפיפות  5166ב'
62
החלפה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בקעה רחוב :יפתח 13
קואורדינטת X: 221000
קואורדינטת Y: 629925
גושים וחלקות:
גוש( 30016 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 57
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניין מאושרים ותוספת שטחי שירות לשם קירוי
חלק מרמפה לכניסה לחנייה ,רח' יפתח  ,13ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד שטח מאזור מגורים  1מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לקירוי חלק מרמפת כניסה לחניה תת קרקעית
בהתאם למפורט בנספח בינוי.
 .3שינוי בקווי בנין מאושרים לרבות קביעת קו בניין חלקי 0
תת קרקעי בחזית הדרומית שבחלקה נשוא התכנית.
 .4הגדלת שטחי הבנייה המירביים וקביעתם ל– 1082.51מ"ר,
מתוכם  626.96מ"ר שטחים עיקריים ו– 455.55מ"ר שטחי
שירות.
 .5קביעת הוראות בגין חלקי חזיתות לשימור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה/לעקירה.
 .8קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
המפורטים להלן פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של הועדה
המקומית ירושלים  .www.jerusalem.muni.ilכל המעוניין
בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4טלפון 02-
 .6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0381756
שם התכנית :הרחבת יח"ד בבניין
ברח' מיס לנדאו  ,11 13 15גבעת משואה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0381756גרסת הוראות 7 :גרסת תשריט.)4 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות  5166ב'
62
החלפה
כפיפות מק 5022 /א'
 2935ב'
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :גבעת משואה ,רח' :מיס לנדאו 11 ,13 ,15
קואורדינטת X: 216450
קואורדינטת Y: 628452
גושים וחלקות:
( 30427מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 15
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' מיס לנדאו  ,11 ,13 ,15גבעת משואה ,ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  3מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספת שטחים למגורים בקומת מרתף לשם
הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמעליה (קומת כניסה),
בהתאם לנספח בינוי.
 .3הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעת ל– 2183.77מ"ר
סה"כ מתוכם  1808.85מ"ר שטח עיקרי 374.92 ,מ"ר שטח
שירות.
 .4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספות
הבנייה כאמור.
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הגדלת מס' הקומות המירבי מ 3-קומות מעל קומת עמודים
ל 3-קומות מגורים מעל למפלס הכניסה הקובעת ולקומת
מגורים ,חניה ומחסנים מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים  7463עמ'
 ,4228בתאריך .7.3.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,באתר האינטרנט
של מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של
הועדה המקומית ירושלים .www.jerusalem.muni.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0405779
שם התכנית :הרחבות דיור ופיצול יח"ד רח' עמוס 14
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 101-
( 0405779גרסת הוראות 14 :גרסת תשריט.)11 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות 11741
62
החלפה

ה .הגדלת מס' יח"ד מ 5-יח"ד ל 7 -יח"ד.
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים  7495עמ'
 ,5559בתאריך .4.5.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,באתר האינטרנט
של מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של
הועדה המקומית ירושלים .www.jerusalem.muni.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0414599
שם התכנית :הרחבות יח"ד קיימות ברח' עזריאל 7
בשכונת גבעת שאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 101-
( 0414599גרסת הוראות 12 :גרסת תשריט.)10 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות  1051א'
62
החלפה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :גבעת שאול רחוב :עזריאל 7
קואורדינטת X: 218402
קואורדינטת Y: 633325

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :כרם אברהם רחוב :עמוס 14
קואורדינטת X: 220559
קואורדינטת Y: 633019

גושים וחלקות:
( 30096מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 90

גושים וחלקות:
( 30082מוסדר) מס' חלקות בשלמותן  106מס' חלקות בחלקן 5

מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות.

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות ותוספת  2יח"ד חדשות ע"י פיצול יח"ד
קיימת ,רח' עמוס  ,14ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד :מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח.
 .5קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית ,כאמור.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.
ב .קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן ובהתאם
לנספח בינוי ולקיים בשטח:
 .1פיצול יחידת דיור קיימת בקומה ב' ל 3 -יח"ד.
 .2תוספות בנייה בקומות ב' וג' לשם הרחבות יח"ד קיימות
ולשם הרחבות יח"ד מוצעת בקומה ב'.
 .3תוספת בנייה בקומת הגג לשם הקמת חדר מדרגות ויציאה
לגג.
ג .קביעת קווי בנין לתוספות הבנייה כאמור.
ד .הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל 916.99 -מ"ר ,מתוכם
 801.66מ"ר שטחים עיקריים ו 115.33 -מ"ר שטחי שירות.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים  7508עמ'
 ,6084בתאריך .18.5.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,באתר האינטרנט

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

של מנהל התכנון  www.iplan.gov.ilובאתר האינטרנט של
הועדה המקומית ירושלים .www.jerusalem.muni.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

 ,13:00 - 08:00קומה ג' חדר  309טלפון  03-7247254מס' פקס
 .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות
הועדה המקומית מס' 507-0475749
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכנית מס' - 507-0475749
תא/מק - 4678/תכנית משלימה לקו הירוק בתחום תכנית
מרחב השומרון בסמכות הועדה המקומית ,מונה תדפיס
הוראות ,18 :מונה תדפיס תשריט10 :
השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש
מוסדר

חלק/כל
הגוש

חלקות בשלמותן

חלקות
בחלקן

7443

חלק

26

24

8938

חלק

1-4 ,6-9

5

8940

חלק

1-2 ,4-5

3

8941

חלק

1-4 ,37 ,39-41 ,58-63

36

8942

חלק

1-16 ,41 ,44-45

42-43 ,50

8939

כל הגוש

1-11

מיקום/כתובת:
מצפון  -רחוב הנגב ,ממערב  -רחוב מנחם בגין ,ממזרח  -רחוב
סלומון ומדרום  -רחוב הגדוד העברי .
מטרת התכנית:
מטרתה של התכנית לייעד את השטח הכלול בתכנית כשטח
לאיחוד וחלוקה בעתיד במתחם רחובות בגין-השומרון-
הר ציון ,ולקבוע הוראות לפיהן ייעוד הקרקע במצב הנכנס
בתכנית לאיחוד וחלוקה ,ככל שתאושר למתחם זה כולו או
חלקו ,יהיה ייעוד הקרקע בתכניות התקפות במועד אישורה
של תכנית זו.
עיקרי התכנית:
 .1השטח הכלול בתכנית זו ייועד כשטח לאיחוד וחלוקה
בעתיד ,ככל שתאושר תכנית איחוד וחלוקה כאמור לכל
השטח או חלקו.
 .2ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתכנית לאיחוד וחלוקה
שתאושר בעתיד ,ככל שתאושר ,יהיה כפי ייעוד הקרקע
הקבוע בתכניות התקפות במועד אישורה של תכנית זו.
 .3קרקע שיועדה לצרכי ציבור בתת"ל 71ב יראו אותה כקרקע
שהוקצתה לצרכי ציבור בתכנית לאיחוד וחלוקה שתאושר
בעתיד ,ככל שתאושר.
כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ברח'
שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים א' ,ב' ,ג' וה' בין השעות

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה
המקומית מס' 507-0444091
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' - 507-0444091
תא/מק - 4603/עמיגור  -דרך השלום  98-100בסמכות הועדה
המקומית ,מונה תדפיס הוראות ,27 :מונה תדפיס תשריט13 :
גושים וחלקות:
חלק מגוש  ,6164חלקות בשלמותן 321
מיקום/כתובת:
רחוב ברנפלד שמעון  ,16,18דרך השלום  100 ,98ת"א
מטרת התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה וקומות באגף הקדמי לטובת תוספת יח"ד.
 .2יצירת חיבור בין רחוב ברנפלד לבין השצ"פ הגובל ממזרח.
 .3הריסת מבנים קיימים.
עיקרי התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה:
א .תוספת בנייה של  2,126מ"ר לסך של  11,350מ"ר
שטחים עיקריים עיליים ,בתוספת של  1,100מ"ר שטחי
מרפסות.
ב .תוספת של  1,413מ"ר לסך של  3,758מ"ר שטחי שירות
עילי.
 .2הגדלת מלאי יחידות הדיור עבור קבוצות אוכלוסיה
כקשישים ,נזקקים וחסרי דיור ל 290-יח"ד ,מהן  226יח"ד
לאדם אחד ו 64-יח"ד לזוג.
 .3תוספת  3קומות באגף הקדמי לדרך השלום ,לכדי סך של
 13קומות  +גג טכני פתוח.
 .4הקמת חיבור בין רחוב ברנפלד ומגרש השצ"פ הגובל
ממזרח ע"י הרחבת מדרכה ורישום זיקת הנאה בשטח של
 200מ"ר.
 .5קביעת מרתפים על פי תכנית תא/ע.1/
 .6הריסת מבנים קיימים כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7553
עמוד  8028בתאריך .25/07/2017
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית נמצאת
במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות
בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים א',ב',ג' וה' בין השעות – 08:00
 ,13:00קומה ג' חדר  309טלפון .03-7247254
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב  -יפו
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס':
501-0480202
שם התכנית :שינוי ק"ב ותוספת יח"ד ברח' אברבנאל 93
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס'.501-0480202 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/מק/3054/א ,501-0211441 ,בב28/
השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
שטח התכנית436.000 :
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :אברבנאל 93
גושים וחלקות:
גוש 6195 :חלקה/ות 19 :חלק
מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א(א):
 .1תוספת יח"ד עפ"י סעיפים ()8()9
 .2שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף ()4
 .3תוספת קומה ,שטחים ויח"ד עפ"י תמ"א 38
 .4שינויי בינוי עפ"י סעיף ()5
 .5קביעת שטח ציבורי עתידי.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קווי בנין
( )1יותר שינוי של קו הבנין בחזית צפונית (רח' אברבנאל)
מ– 5.0מ' ( 3.5מ' לאחר בליטה) ל– 3.0מ' ( 1.80מ' לאחר
בליטה).
( )2בנייה מעבר לקוי הבנין הנ"ל ,למעט סוכות ומרפסות
שמש ,תהיה סטייה ניכרת.
ב .יח"ד
( )1תוספת  2יח"ד במסגרת הקלה עפ"י שבס .30% -
( )2תוספת  2יח"ד בתכנית זו.
( )3תוספת  3יח"ד עפ"י תמ"א .38
( )4סה"כ יותרו בקומות א-ה  15יח"ד ,ו 1-יח"ד בקומה ו'.
לא כולל דירות נכה.
ג .שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:
( )1ניוד שטחים בין הקומות.
( )2הגבהת גובה קומת הקרקע ,כמסומן בנספח הבינוי.
( )3הבלטת מרפסות שמש מעבר לקו הבנין הדרומי,
כמסומן בנספח הבינוי.
( )4תוספת קומה אחת ,יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א ,38
התקפה בזמן הוצאת היתר הבנייה.
ד .שינויי בינוי:
שינויים בנסיגות בדירת הגג ,בחדרי הגג ובדירות הנכה
כמסומן בנספח הבינוי.
ה .תכנית זו תהיה כפופה לתכנית ( 501-0339507קביעת
כללים למימוש תמ"א  ,)38לרבות לעניין מענה לשטח
לצרכי ציבור.
ו .הבינוי הסופי לרבות לעניין ציפוי חזיתות ,עיצוב הבניין
ופיתוח המגרש ,יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
ז .לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י
תכנית זו ,וזו תהא סטייה ניכרת ,למעט דירות נכה שיותרו
עפ"י התכניות התקפות.
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כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 – 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
503-0557751
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה  1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גבעתיים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה למחוז
תל-אביב מופקדת תכנית מפורטת מס'  503-0557751מהווה
שינוי לתכנית מס'  :גב.503-0200956 , 53/
השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
רשות מקומית גבעתיים
רחוב אילת  - 8הנגשת בית אלון
גושים וחלקות:
גוש ,6154 :מס' חלקה( 418 , 458-459 :ח"ח)
מטרת התכנית:
הנגשת מבנה בית אלון על ידי הריסת המדרגות הקיימות,
הקמת מעלית ומדרגות חדשות.
עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד חלקה  458וחלקה  459לתא שטח אחד בייעודציבורי שמס'ו .401
 קביעת תא שטח מס'  402לשטח המסומן כשטח ציבוריכחלק מחלקה  418בגוש .6154
 תא שטח זה יהיה שטח השלמה ציבורי לתא שטח המאוחד.401
 שינוי קו בניין קדמי מ 4-מ' ל 0-מ'.כל המעוניין בקרקע ,בבית או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .התנגדות
לתכנית זו יש להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גבעתיים במשרד אגף ההנדסה רח' שינקין  2גבעתיים (מיקוד
 .)53299המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה למחוז תל-אביב קריית הממשלה,
דרך מנחם בגין  , 125תל-אביב (מיקוד .)67012

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)
תשמ"ט 1989
רן קוניק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
הר504-0471722 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 - 504-0471722הר/מק/2289/א  -סוקולוב  ,21,23גרסה:
הוראות  ,16תשריט 8
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
504-0265744
הר  / 1730 /א
הר  / 2000 /א
הר  / 2000 /מ
הר  / 253 /א
הר  /מק  / 2000 /מע
תמא  / 23 /א 4 /
תמא 35 /
תממ 5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :סוקולוב 23 ,21
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6533 :מחלקה 301 :עד 301 :שלם (חלקות ישנות )292 – 288
מטרות התוכנית:
 .1המרת שטחים ממסחר למגורים
 .2תוספת של עד  500מ"ר שטח עיקרי בשטחים למגורים
 .3תוספת של  8יחידות דיור .מ 36-יחידות דיור מאושרות
ל 44-יחידות דיור סה"כ.
 .4בניית  8קומות על קומה מסחרית
 .5הגדלת השטח המותר לבנייה בעוד  60%מהשטח המותר
לבנייה בתכנית מאושרת (עיקרי +שרות)
עיקרי הוראות התכנית:
המרת  317מ"ר שטחי מסחר בקומת הקרקע ל  317מ"ר לשטח
עיקרי מגורים .ובנוסף הוספת עד  500מ"ר שטח עיקרי למגורים
ולאפשר תוספת קומה טיפוסית נוספת בת  6יחידות.
עדכון יעודי קרקע לפי נוהלי מבא"ת
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/6/2017ובילקוט פרסומים  ,7522עמ'  ,6620בתאריך .8/6/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה הרצליה רח' בן גוריון  ,22ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין  ,125תל-אביב טל'  .03-7632585כל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
הר/מק 2387/מס' 504-0490755
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת הר/מק2387/
שינוי לתאי שטח  4003 ,4005בתכנית הר/מק2030/א' תכנית
מס'  .504-0490755הוראות גרסא  25תשריט גרסא .8
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הר 1711 /
הר 2030 /
הר 2078 /
הר  / 253 /א
הר  /מק  / 2000 /מע
הר  /מק  / 2030 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה
ממערב לדרך מס'  ,2ממזרח לרחוב לייבוביץ'' ומצפון לרחוב
אלטנוילנד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6591 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 21 :עד 21 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 22 :עד 22 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 26 :עד 26 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 27 :עד 27 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 28 :עד 28 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 29 :עד 29 :חלקי
גוש 6591 :מחלקה 30 :עד 30 :חלקי
(מגרשים  /תאי שטח מתכנית קודמת שטרם נרשם כחלקה מס'
תכנית הר/מק2030/א' מגרשים ).4005 ,4003
מטרות התכנית:
 .1איחוד מגרשים  4005, 4003לפי התוכנית התקפה למגרש
תכנוני אחד המוגדר תא שטח .100
 .2קביעת קווי הבניין במגרש המאוחד ,גובה המבנים ,תוספת
שטחי שירות על ותת קרקעיים ושינוי הוראות הבינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד מגרשים בתחום התוכנית לפי סעיף 62א(א) 1לחוק.
 .2קביעת קווי הבניין למגרש המאוחד לפי סעיף 62א(א) 4לחוק.
 .3שינוי הגובה המותר לבנייה בתא שטח  100לעד  12קומות,
לפי סעיף  62א (א) 4א לחוק.
 .4שינוי הוראות הבינוי לפי סעיף  62א (א) .5
 .5תוספת שטחי שירות על קרקעיים בהיקף של  6500מ"ר לפי
סעיף 62א(א.)4()1
 .6תוספת שטחי שירות תת קרקעיים בהיקף של  8563מ"ר לפי
סעיף 62א(א.)8()1
 .7קביעת תנאים להיתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 18/8/2017ובילקוט פרסומים  ,7579עמ'  ,9125בתאריך .31/8/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה הרצליה רח' בן גוריון  ,22ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין  ,125תל-אביב טל' .03-7632585
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית באינטרנט באתר
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ב.

מנהל התכנון  , iplan.gov.ilבאתר הנדסי של מנהל הנדסה
הרצליה ובמשרדי אגף תכנון בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הרצליה

ה.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
506-0350736
שם התכנית :רג/מק1723/

ו.
ז.

ג.
ד.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמת גן ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' רג.506-0350736/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכניות/340 , 340 :ג/340 ,ג/340 ,1/ג / 340 ,21/ג , 3 /
/340ג/340 ,3 / 1/ג30/
מק/340/ג ,11/מק/340/ג ,11/מק/340/ג ,17/מק/340/ג,21/
מק/340/ג ,2/3/מק/340/ג ,38/מק/340/ג ,6/מק/340/ג9/
כפיפות לתכניות/340 :ג ,15/מק/340/ג ,19/מק/340/ג,21/
תמא/34/ב ,4/תמא ,38/תמא ,38 /2/תמא38 /3/
החלפה לתכנית :מק  / 340 /ג 33 /

ח.
ט.
י.

יא.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' חרות 22 , 22א

יב.

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6205 :מחלקה 477 :עד 477 :שלם
גוש 6205 :מחלקה 478 :עד 478 :שלם

יג.

גבולות התכנית:
מצפון  -רחוב חרות.
ממזרח  -חלקות מס' .476 ,475
מדרום  -חלקות מס' .567 ,76
ממערב  -חלקות מס' .480 ,479
מטרות התכנית:
 .1איחוד חלקות מס'  477ו– 478בגוש מס'  6205למגרש מגורים
אחד.
 .2הקמת בית מגורים חדש על פי תמ"א  38על כל תיקוניה
לרבות תיקון  3א' ,תוך מיצוי זכויות הבנייה הקיימות
בחלקה והריסת הבניינים הקיימים.
 .3קביעת קווי בנייה חדשים למגרש בהתאם למסומן בתשריט
לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה .1965
 .4תוספת קומות על פי סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה .1965
 .5קביעת מס' יחידות מותר על פי סעיף 62א(א)( )8לחוק
התכנון והבנייה תשכ"ה .1965
 .6החלת כל ההקלות על פי סעיף 62א(א)( )9לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה  ,1965שניתן היה לקבל ערב אישורה של
תכנית זו.
 .7תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף  23לתמ"א .38
עיקרי הוראות התוכנית:
א .איחוד חלקות מס'  477ו– 478בגוש מס'  6205לתא שטח
מס'  101בהתאם לסעיף 62א(א)( )1לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה .1685
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זכויות הבנייה בתא שטח  101יהיו בהתאם לתכניות
התקפות ערב אישורה של תכנית זו.
קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט מצב מוצע.
על תכנית זו יחולו הוראות תכנית תמ"א  38על תיקוניה
לרבות תיקון 3א' כל עוד לא שונו על ידי תכנית זו.
תותר הקמת בנין מגורים על החלקה המאוחדת בגובה של
סה"כ  7קומות  +קומת גג שמינית ,אשר גם היא תשמש
למגורים ,קומת גג עליון למתקנים טכניים ,מעל קומת
כניסה ומעל עד שתי קומות מרתף לצורכי חניה ,מתקנים
טכניים ואחסנה.
מס' יחידות הדיור המותר בתכנית הינו  38יח"ד.
תותר העברת שטחים בין הקומות למעט קומת הגג וקומת
הקרקע.
תותר בניית דירות בקומת גג בתנאי שהשטח הבנוי לא
יעלה על  75%מהשטח הכולל של קומת הגג ,לא כולל
מרפסות ומסתורי כביסה.
שטח דירת גג לא יפחת מ 87 -מ"ר כולל ממ"ד.
היות שהתכנית כוללת מימוש זכויות על פי תמ"א
,38פרסום הפקדת התכנית יעשה ,בנוסף לדרך הקבוע
בסעיף  89לחוק ,גם ע"פ דרישת פרסום מימוש זכויות
תמ"א  38בהתאם לקבוע בסעיף  27בתמ"א (38בדרך
הקבועה בסעיף  149לחוק).
תכנית זו כוללת את תוספת הקומות  ,תוספת יח"ד,
הרחבת קווי הבנייה ,הבלטת מרפסות ,ותוספת זכויות
הבנייה שניתן לאשר בהתאם לתמ"א  38על תיקוניה ,והיא
נערכת בהתאם לסעיף  23לתמ"א ,על פי סעיף 62א(א) .9
תותר הכללת שטחי המחסנים בתוספת סך השטחים
העיקריים המותרים הטמעתם כחלק משטחי הדירות
הכוללים.
תותר הגדרת מחסן הכלול בדירה בהתאם להוראות
רג/340/ג.15/

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
העירוני .www.ramat-gan.muni.il ,כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,רח'
המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .03-6753394 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית כתובת :קרית הממשלה ,דרך מנחם
בגין  ,125קומה  13ת"א.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אביבית מאור-נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

תכנית מפורטת מס'  553-0460972באישור שר האוצר
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .553-0460972
מונה גרסת הוראות 7 :מונה גרסת תשריט4 :
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אביב ארלון נדל"ן בע"מ

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות רש  / 210 /א
שינוי רש 414 /

(ח"פ )51-399944-0

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמת השרון
ישוב :רמת השרון ,שכונה :רחוב :דרך ראשונים מס' בית14 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6417 :מחלקה 358 :עד 358 :חלקי
גוש 6417 :מחלקה 422 :עד 422 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין אחורי על פי סעיף 62א(א)ס"ק  4לחוק התכנון,
ללא שינוי בזכויות בנייה ,בתכסית או בגובה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 9/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7396עמ'  ,1377בתאריך 9/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז( ,כתובת :מנחם
בגין  125תל -אביב טל' ,)03-7632580 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

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

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן לנדה ,עו"ד ,מפרקת

חדש בעמקים בע"מ
(ח"פ )51-313152-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' הקציר
 ,5עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר דייני ,מפרקת

נ.ס.אי .אלקטריק בע"מ

עץ הרימון חיתום והנפקות ( )2004בע"מ

(ח"פ )51-347329-8

(ח"פ )51-351269-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.12.2017בשעה  ,12.00במשרדי ברק קפיטל בע"מ,
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני צוקרמן ,מפרק

פטווייז בע"מ
(ח"פ )51-469874-5
(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  ,31.12.2017בשעה  ,11.00אצל המפרקת,
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת 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  ,1.1.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי דניאלי ,מפרק

ניופאן טלקום בע"מ
(ח"פ )51-406994-7
(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  ,1.1.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' לינקולן
 ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי דניאלי ,מפרק

קרן לנדה ,עו"ד ,מפרקת
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1659

אריה כהן אחזקות בע"מ

שירלי אשכנזי בע"מ

(ח"פ )51-148011-3

(ח"פ )51-361464-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' חומה
ומגדל  ,16תל אביב  ,6777116לשם 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  ,19.1.2018בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' בר
כוכבא  ,16בית נועה ,קומה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונה מושקוביץ ,עו"ד ,מפרק

גיל גרון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

גן התבור בע"מ

פרלוק השקעות בע"מ

(ח"פ )51-312818-1

(ח"פ )51-402508-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.1.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,שד' שאול
המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל ,תתכנס ביום  ,21.1.2018בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
הדר  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן פרלוק ,מפרק

שחם ייזום והשקעות בע"מ

א.מ.ל סוכנות לביטוח ( )2005בע"מ

(ח"פ )51-465585-1

(ח"פ )51-365246-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

יניב בוקסר ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אריה
שנקר  ,7חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלדד אמת ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
התעשייה  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

רווניו אירופה ישראל בע"מ

רני צים תמ"א  38בע"מ

(ח"פ )51-491864-8

(ח"פ )51-483591-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2018בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת,
רח' שוהם  ,4רעות ,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  ,31.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
התעשייה  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה מרמור ,עו"ד ,מפרקת

ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק
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שחק ס.ב .ניהול בע"מ

פיקוס טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-326621-3

(ח"פ )51-516018-2

(בפירוק מרצון)

פתרונות תמלחת מתקדמים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-517917-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח'
ההרדופים  ,5אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

יצחק רייכנברג ,רו"ח ,מפרק

סדר א.ד.ע בע"מ
(ח"פ )51-508930-8
(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  ,20.2.2018בשעה  ,20.00במשרדי החברה ,רח' קרן
היסוד  ,1מבשרת ציון  ,9080500לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן אסיף ,עו"ד ,מפרק

אלאזכיאא בע"מ
(ח"פ )51-501667-3
(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  ,25.2.2018בשעה  ,12.30בקניון סכנין ,סכנין ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חליל שואהנה ,מפרק

רייכנהוט בע"מ
(ח"פ )51-513577-0
(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  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,75
נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר יובל חן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

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 החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רואי ויזנר ,אצל
האצ'יסון כנרות ,רח' הצורן  ,8אזור התעשייה פולג ,נתניה,
למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות 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.
רואי ויזנר ,מפרק

פיקוס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-516018-2

פתרונות תמלחת מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-517917-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל האצ'יסון כנרות ,רח'
הצורן  ,8אזור התעשייה פולג ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
רואי ויזנר ,מפרק

לבריז אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-216706-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל תפוחי ,מרח' המגיד
16ב ,דירה  ,11ירושלים ,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.
ישראל תפוחי ,מפרק
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לבריז אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-216706-5
(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  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' המגיד 16ב,
דירה  ,11ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל תפוחי ,מפרק

לור מיחזור בע"מ
(ח"פ )51-459314-4
(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  ,13.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו שמש ,מרח' יחזקאל
שטרייכמן 2א ,דירה  ,17תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליהו שמש ,מפרק

לור מיחזור בע"מ
(ח"פ )51-459314-4
(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  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יחזקאל
שטרייכמן 2א ,דירה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו שמש ,מפרק

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

קליפי לייב בע"מ
(ח"פ )51-531622-2
(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  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מרדכי
מאיר  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי מידלז' ,מפרק

אוקטגון חומרי נפץ וביטחון בע"מ
(ח"פ )51-390207-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילעד סולומון ,אצל חברת
איי.אי.או.די הנדסה בע"מ ,רח' התעשייה  ,7אזור תעשייה ישן,
ראש העין ,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.
גילעד סלומון ,מפרק

אוקטגון חומרי נפץ וביטחון בע"מ
(ח"פ )51-390207-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קליפי לייב בע"מ
(ח"פ )51-531622-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי מידלז' ,מרח'
מרדכי מאיר  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,משרדי חברת
איי.אי.או.די הנדסה בע"מ ,רח' התעשייה  ,7אזור תעשייה ישן,
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גילעד סלומון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

אורעד חי פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-156296-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חכמון ,מרח'
ארלוזורוב  ,18דירה  ,2רעננה ,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.
יצחק חכמון ,מפרק

אורעד חי פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-156296-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.1.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ארלוזורוב
 ,18דירה  ,2רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק חכמון ,מפרק

ר.טי .קוואליטי יו.איי .בע"מ
(ח"פ )51-519856-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר איילון-צור ,מרח'
העמל  ,27רמת השרון ,טל'  ,052-2955681למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תמר איילון-צור ,מפרקת

ר.טי .קוואליטי יו.איי .בע"מ
(ח"פ )51-519856-2
(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

ילקוט הפרסומים  ,7628ט' בכסלו התשע"ח27.11.2017 ,

תתכנס ביום  ,22.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' העמל
 ,27רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר איילון-צור ,מפרקת

אנפורמינג בע"מ
(ח"פ )51-488451-9
(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  ,20.10.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

צלי צהרונים לילדי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-476908-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.10.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון משה יאיר איכלר,
מרח' עזרא  ,16ירושלים ,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.
בן ציון משה יאיר איכלר ,מפרק

אלון חקלאות ( )1979בע"מ
(ח"פ )51-080722-5
(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  ,14.1.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי ,משד'
רוטשילד  ,78תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

רודיבא  -ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-389489-9
(בפירוק מרצון)

מ .קובץ אחזקות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-332951-6
(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים אבידור ,מרח' בית צורי
אליהו  ,11תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.1.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי ,משד'
רוטשילד  ,78תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

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

עוז צבעים בע"מ
(ח"פ )51-403581-5
(בפירוק מרצון)

אפקואה חניה אי.פי.אי (ישראל) בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )51-277503-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד מינא,
מרח' הנצי"ב  ,39תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גד מינא ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה בן ישר,
מרח' גבעתי  ,40רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיה בן ישר ,מפרקת

ישח"מ טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-531865-7

רלקס  -מכונים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-358721-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ודים פרידקין ,מרח'
האשל  ,92הרצליה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל הרשקוביץ ,מרח' יואל
משה סלומון  ,18אשדוד ,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.
רפאל הרשקוביץ ,מפרק

1 664
המחיר  8.10שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

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.
ודים פרידקין ,מפרק
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