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הודעה על מינוי חברים במועצה לגנים לאומיים, 
שמורות טבע ואתרים לאומיים

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-1998

גנים  2 לחוק  כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  מודיעים בזה 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים, 
מינתה  הסביבה,  להגנת  השר  הצעת  פי  ועל  התשנ"ח-11998, 
הממשלה את האנשים ששמותים נקובים להלן לחברי המועצה 

לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים:

יושב ראש מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 
- נפתלי אלימלך

נציגת מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 
- נגה קרונפלד-שור.

הקמת  בדבר  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  ההודעה 
המועצה והרכבה2, תתוקן לפי זה.

י"א באב התשע"ד )7 באוגוסט 2014(
)חמ 3-474-ה6(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 1564; התשס"ז, עמ' 2322 ועמ' 3343; התשס"ח,   2 

עמ' 2616; התשס"ט, עמ' 1724 ועמ' 2556.  

מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )הליכים לעניין 
 החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א()3( לחוק שירות הקבע בצבא 
לחיילים  הנוגעות  החלטות  לעניין  )הליכים  לישראל  הגנה 
לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  התש"ע-12010  קבע(,  בשירות 
הביטחון  שר  הצעת  לפי  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי 
אני  לישראל,  ההגנה  צבא  של  הכללי  המטה  ראש  ובהמלצת 
ממנה את איתן לוי ואת מיכאל בראל, נציגי ציבור, לחברי ועדת 

ערר לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ט בתשרי התשע"ה )23 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4125(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ע, עמ' 380.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי מנהל ויושב ראש למינהלת השקעות בתיירות
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 16ב לחוק לעידוד השקעות הון, 
אהרון,  דורון  את  ממנים  אנו  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
למנהל מינהלת השקעות בתיירות והוא יהיה בתוקף תפקידו 

חבר במינהלה והיושב ראש שלה.

באוקטובר   7( התשע"ה  בתשרי  י"ב  מיום  המינוי  תוקף 
2014( עד יום י"א באדר התשע"ה )31 במרס 2015(.

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 206.  1

מינויו של גדעון שניר למנהל מינהלת השקעות בתיירות 
והיושב ראש שלה שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 

6713, התשע"ד, עמ' 2050 - בטל.

י"ב בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-506-ה1(

יאיר לפיד  עוזי לנדאו 
שר האוצר שר התיירות  

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה 
של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 
של  תמיכה  לצורך  כספים  לחלוקת  למבחנים  לתיקון  תיקון 
 - )להלן  ופעולות2  לימוד   - תורניים  משרד החינוך במוסדות 

התיקון(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לתיקון, במקום "ז' בחשוון התשע"ה )31 באוקטובר   .1
2014(" יבוא "ט' באדר התשע"ה )28 בפברואר 2015(".

ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2014-000118(
שי פירון  

שר החינוך  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשס"ד, עמ' 3498; התשע"ג, עמ' 94 ועמ' 3449; התשע"ד,   2 

עמ' 604, עמ' 3390 ועמ' 5278.  

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
)ע"ר("  הנפש  לבריאות  הישראלית  העמותה  "אנוש:  עמותת 
]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   287 סעיף  לעניין  ציבורי  כגוף 

משולב[, התשנ"ה-31995.

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-684-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ה( לחוק העבירות המינהליות, 
מפקחי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
להלן,  המפורטים  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות 
למפקחים לגבי עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, 

 
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1
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התשנ"ז-21997, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות 
הים(,  בחוף  ברכב  נהיגה  עבירות   - מינהלי  )קנס  המינהליות 
התשס"א-32001, זאת אחרי שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5)א( 

לחוק:

רועי זינדר

דורי טובים

עידן ידיד ווסרמן

גולן שמעון רידר

חן טופיקיאן

יוסף עומרי עומיסי

תומר עפרי.

תוקף המינוי עד ביטולו או עד המועד שבו יחדל המתמנה 
לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1923(

גדעון סער  
שר הפנים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 84.  2

ק"ת התשס"א, עמ' 1060.  3

 תיקון טעות בהודעה על עדכון סכומי אגרות 
ודמי היתר לפי חוק עובדים זרים

חוק  לפי  היתר  ודמי  אגרות  סכומי  עדכון  על  בהודעה 
הפרסומים  הילקוט  שפורסמה  התשנ"א-1991,  זרים,  עובדים 
צריך   "1,210" במקום   ,)1( בפסקה   ,5668 עמ'  התשע"ד,   ,6806

להיות "1,200".

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(
)חמ 3-3038(

גדעון סער  
שר הפנים  

הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

שירותי  רישוי  לחוק  19)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  החוק(1,   - )להלן  התשכ"ג-1963  התעופה, 
נושאי התפקידים ברשות התעופה האזרחית, המפורטים להלן, 
בסמכות הנתונה לי למתן היתר הפעלה לפי סעיפים 8ג)א( עד 

)ג( לחוק:

מנהל אגף בכיר )קשרי תעופה בין–לאומיים(

מנהל תחום בכיר )קשרי תעופה בין–לאומיים(

מרכז בכיר )קשרי תעופה בין–לאומיים(

מרכז בכיר )כלכלת תעופה(.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת שפורסמה לפי סעיף 
8ג לחוק.

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4930(

גיורא רום  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.  1

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2014 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17039/2014

.222.7.2014

הארגון הארצי של מפעלי שמירה והאבטחה בישראל,3.
הסתדרות החדשה / איגוד ארצי עובדי שמירה

שמירה4.

מאבטחים5.

תקנון עבודה בשמירה6.

.711.9.2014

22.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2014
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1216/2014

.210.9.2014

בתי זיקוק נפט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

נפט4.

עובדים ותיקים וחדשים5.

פיצויי פיטורין6.

.73.9.2014

10.9.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1217/2014

.23.8.2014

אוניברסיטה חיפה,3.
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

חינוך4.

עובדי הוראה5.

שכר בגין השתתפות בסדנא6.

.72.9.2014

3.8.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.
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מתכונת מעבר ותנאי עבודה מסניף בנק למרכזי 6.
מומחיות

.72.9.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1224/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

הטבות שונות6.

.72.9.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1225/2014

.214.9.2014

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
ארגון סגל המחקר

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תיקון להסכם מיום 68/8/00.

.723.9.2014

14.9.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1226/2014

.230.6.2014

יאה תעשיות אריזות אמנתיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

דפוס4.

כלל העובדים5.

תנאי העובדים עקב סגירה או מכירה של המפעל עקב 6.
קשיים

.77.9.2014

30.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1227/2014

.217.8.2014

דלק פי גלילות שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות העובדים החדשה

נפט4.

כאמור בסעיף 55-6.

תנאי עבודה6.

.78.9.2014

17.8.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1228/2014

.21.9.2014

אג'יק מכון הנגב,3.
כוח לעובדים

חינוך4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.79.9.2014

1.9.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1229/2014

.211.8.2014

.1218/2014
28.7.2014
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
בנקאות4.
עובדים בתפקידים מסוימים5.
שינוי הסכם מיום 621.12.04.
.72.9.2014
8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1219/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

נספח להסכם קיבוצי מיוחד בעניין העסקת עובדים 6.
בהסכם עבודה אישי ובעניין שכר עובדים בתקרת 

שכר
.72.9.2014
8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1220/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובדים בניסיון5.

תוספת ניסיון לעובד זמני6.

.72.9.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1221/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

תוקפם של הסכמים חלה6.

.72.9.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1222/2014
. 28.7.2014
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
בנקאות4.
כלל העובדים5.
רישום נוכחות וגמול שעות נוספות6.
.72.9.2014
8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1223/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובדים שיועברו מסניפי הבנק למרכזי מומחיות5.
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תיאור הקרקע -  .4

 93 חלקה   ,7127 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שב"צ.

כ"ו בתשרי התשע"ד )20 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
מוטי ששון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,659 עמ'  התש"ם, 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 392 חלקה   ,6179 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ.

י"ב בתשרי התשע"ד )6 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
אביבית מאור-נמרודי  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

גליל חברה לקרח וקירור בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית ציוד4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.715.9.2014

.830.4.2016 - 1.4.2013

.1230/2014

.210.8.2014

הזרע ג'נטיקס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.79.9.2014

.81.6.2017 - 1.7.2014

כ"ח בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/418,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2059, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבקה אל גרבייה -   

מ"ר   840 ששטחה   ;10 מחלקה  חלק   ,8780 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(;

מ"ר   1,755 ששטחה   ;14 מחלקה  חלק   ,8780 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(;

מ"ר   330 ששטחה   ;15 מחלקה  חלק   ,8780 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(;

מ"ר   300 ששטחה   ;16 מחלקה  חלק   ,8780 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(;

מ"ר   1,056 ששטחה   ;17 מחלקה  חלק   ,8780 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(;

מ"ר   1,100 ששטחה   ;11 מחלקה  חלק   ,8781 כגוש  המזוהה   
)שטח ציבורי פתוח(.

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
נאדר יונס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/81/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,116 עמ'  התש"ע,   ,6004
לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,10072 כגוש  המזוהה  חנה-כרכור,  בפרדס  קרקע  חטיבת   
חלקות 19 בשלמותה; ח"ח 46; גוש 10073, ח"ח 43-36, 65, 
71, 94, 100, 304; גוש 10074, ח"ח 27; שטח הקרקע: כ–5,531 

מ"ר.

י"ב בתשרי התשע"ה )6 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
חיים געש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/125, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, 
התשנ"ה, עמ' 1718, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח למבנה ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/11/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
451, מוסרת בזה הוועדה המקומית  2876, התשמ"ג, עמ' 
לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון -   

המזוהה כגוש 3927, חלק מחלקה 69; בשטח של כ–31 מ"ר;   
הרחבת רח' מצח מצדו המזרחי, רובע כצנלסון;

המזוהה כגוש 3945, חלק מחלקה 527; בשטח של כ–47 מ"ר;   
הרחבת רח' מבצע קדש מצדו הצפוני, רובע כצנלסון;

המזוהה כגוש 3945, חלקה 900 בשלמותה; בשטח של 43 מ"ר;   
הרחבת רח' מנדלי )מוכר ספרים( מצדו המזרחי, רובע כצנלסון.

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10567, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5114, 
התשס"ג, עמ' 57, ובהתאם לתכנית גא/מק/2/07, שהודעה 
בדבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, 
שהודעה  גא/מק/41/08,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,1468 עמ' 
עמ'  התשע"א,   ,6217 הפרסומים  בילקוט  פרסומה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3315

תיאור הקרקע -  .4

המרכזי  בחלקו  נים  שדרות  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
ראשונים,  רובע  המערבי,  מצדו  הפלמ"ח  רח'  והרחבת 

המזוהה כגוש 3925, ח"ח 464; ששטחה כ–2,079, 

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/5/1/א, 
הפרסומים 3531, התשמ"ח, עמ' 957, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3926 -   

וולפסון,  רח'  מ"ר,   4,079 ששטחה  בשלמותה,   261 חלקה   
רובע רמז;

ח"ח 412, ששטחה כ–41 מ"ר, הרחבת רח' האחים סמילצ'נסקי   
מצדו הדרומי, רובע רמז.

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/17,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1705, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1235 עמ'  התשל"א, 
 19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6829, התשע"ד, עמ' 6498, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,10073 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלק מחלקה 36, ששטחה 686 מ"ר.

י"ב בתשרי התשע"ה )6 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/67  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2614, התש"ם, עמ' 1318, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  בתוספת, 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5191, התשס"ג, 
עמ' 2636, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס 

ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3845, חלקות 131, 132.  

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 14,997 מ"ר המזוהה כ-   

גוש 10264, חלק מחלקות 90, 91;  

גוש 10265, חלק מחלקות 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27;  

גוש 10266, חלק מחלקות 103, 111, 112, 113, 114, 117, 123.  

הייעוד: שצ"פ.  

י"ח בתשרי התשע"ה )12 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ח-מק/111, 
הפרסומים 6489, התשע"ג, עמ' 579, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6842 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,6893

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;168 ח"ח   ,6020 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 434 בי/מס': מפורטת 
 שם התכנית: מגרש אמד

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
בת ים מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול

   434 בי/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 5/ 444בי/  שינוי
 1/ 444בי/  שינוי
 4/ 444בי/  שינוי
 / א2בי/  שינוי
 / א11בי/  שינוי
 444בי/  שינוי
 2/ 444בי/  שינוי
 3/ 444בי/  שינוי

 59תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 2/ 4תמא/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 54יישוב: בת ים רחוב: הקוממיות 

 

 גבולות התכנית:
 רחוב העמל -מצפון

 רחוב הקוממיות -מדרום
 4522, גוש 44חלקה  -ממזרח
 4522, גוש 94חלקה  -ממערב

 

 גושים וחלקות:
 .99חלקות במלואן:  4522גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. פיתוח המתחם ושילובו במדיניות הכוללת לרובע 5

העסקים של העיר על ידי התאמת שימושי הקרקע 
 ועוצמות הבינוי. 

. יצירת מרחב עירוני אינטנסיבי המשלב שטחי 2
 תעסוקה, מסחר ומגורים. 

 . יצירת חזית מסחרית לאורך רחובות עירוניים. 3
ת לצפון . יצירת חיבור ורצף עירוני בין רחוב הקוממיו4

 מתחם התעסוקה וממזרח למערב על ידי דרכים. 
 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מאזור עסקים מיוחד ושפ"פ ליעוד מגורים 5

 מסחר ותעסוקה. 
. קביעת זכויות והוראות בנייה בייעוד מגורים מסחר 2

 44,494ותעסוקה, במבנים ששטחם העיקרי לא יעלה על 
 קומות מעל פני הקרקע.  38על מ"ר וגובהם לא יעלה 

והשטח העיקרי  229. מס' יחידות הדיור לא יעלה על 3
מיחידות הדיור  24%מ"ר.  59,244למגורים לא יעלה על 

 מ"ר כולל שטחי שירות וממ"ד. 41תהיינה בשטח של עד 
מ"ר והשטח העיקרי  53,444. השטח העיקרי למסחר 4

 מ"ר.  45,994לתעסוקה 
 מ"ר עיקרי. 5,844לטובת צרכי ציבור בהיקף . יוקצה שטח 1
. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה, 9

ובכלל זה מימוש המגורים רק עם בניית מבנה 
 התעסוקה והמסחר.

 . קביעת הנחיות סביבתיות. 4
שנים מיום אישורה  1. קביעת פקיעת זכויות לאחר 9

 של התכנית.
 יהול ואחזקת הפרויקט.. קביעת הנחיות למינוי חברת נ8

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 94452יפו -תל אביב 521רך בגין מחוז תל אביב, ד

קבלת קהל בוועדה המחוזית  .43-4932199טלפון: 
העתק  .54:44 -55:44בימים א', ג', ה' בין השעות 

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 .43-1119434בת ים  טלפון:  5בת ים, סטרומה 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בת ים
הודעה בדבר הארכת תוקף אישור תכנית מתאר 

 424 בי/מס': מקומית ברמה מפורטת 
-שם התכנית: התחדשות עירונית מתחם בר אילן

 חשמונאים
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הארכת תוקף של 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 -ל  424 בי/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

 .1.5.2424שנים נוספות ועד ליום  1
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 / א2בי/  שינוי
 444בי/  שינוי
 / א28בי/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בת ים.

 

 גבולות התכנית:
 רח' יוספטל -בצפון 

 אילן-רח' בר -במערב 
 רח' החרושת -בדרום 
 רח' אורט ישראל -במזרח 

 

 גושים וחלקות:
, 259, 259, 252 - 584חלקות במלואן:  4534גוש: 
223 ,229 ,224. 
 .248, 254חלקי חלקות:  4534גוש: 
 .324, 358, 594חלקי חלקות:  4511גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מגורים קיים ע"י יצירת  התחדשות עירונית של מתחם

תמריץ לפינוי, הריסה ובינוי מחדש של המתחם הקיים 
יח"ד  149במטרה להקים שכונת מגורים חדשה בת 

יח"ד הבנויות במתחם כיום ובכך לשפר את  542במקום 
 תנאי המגורים במתחם וזאת על ידי:

 . שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד.5
 משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור. . שינוי ייעוד2
אילן, ע"י  -. יצירת רצף ברחוב החרושת עד שד' בר 3

 הפקעה ושינוי ייעוד מש.צ.פ. לדרך.
מ"ר שטחים  95,512 -. קביעת זכויות בנייה של כ4

קומות.  28עד  24מבנים בני  9 -עיקריים למגורים, ב
מ"ר למסחר בקומות הקרקע של המבנים  414יתווספו 

 מ"ר לכל מבנה. 514יוקמו לאורך רחוב "יוספטל", ש
מ"ר שטח עיקרי  144. קביעת זכויות בנייה בסך של 1

לבריכת שחייה בלבד. הבריכה תמוקם בשפ"פ שבין 
 .4 -ו 3תאי שטח 

 . קביעת מגרשי בנייה חדשים.9
 . קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח השטח בנספח בינוי מנחה.4
יה מיקום כניסות ויציאות . קביעת הסדרי תנועה, חנ9

 לכלי רכב מהחניונים.
. ביטול חלק מדרך בהמשך רחוב אורט ישראל 8

 והפיכתה לשצ"פ.
 . הרחבת זכות הדרך ברחוב יוספטל.54
 . קביעת הוראות להריסת מבנים.55

התכנית כוללת הוראות תכנית מפורטת וניתן להוציא 
 מכוחה היתרי בנייה.

 

 
 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסט, 1991ובילקוט הפרסומים  41/55/2449

 .55/55/2449, בתאריך 322עמוד 
 

הודעה על אישור תכנית פורסמה בעתונים בתאריך 
 5944, עמוד 9314ובילקוט הפרסומים  59.52.55

 .1.5.2452בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 521מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 43-4932199טלפון:  94452יפו 
בת ים  טלפון:  5בת ים, סטרומה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-1119434
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  גבעתיים
  8244220-383מס': הודעה בדבר הכנת תכנית 

 סירקין, גדה דרומית -שם התכנית: כצנלסון 
לחוק  49+  44נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 
  4244999-143והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 תחום התכנית:

, 549, רחוב: כצנלסון 4יישוב: גבעתיים רחוב: סירקין 
 . 1רחוב: סירקין   554, 552

 

 וחלקות:גושים 
 מוסדר:

 .59, 54, 59חלקות במלואן:  9599גוש: 
 .984חלקי חלקות:  9599גוש: 

 X: 182595קואורדינטה 
 Y: 664895קואורדינטה 

 

 השינויים המוצעים:
 לחוק. 44הכנת תכנית לפי סעיף  .1

 :  מטרות התכנית
 פיתוח וחידוש המתחם. .א
 יצירת דופן עירונית חדשה לכיכר נוח. .ב
 בנייה והוראות בינוי.קביעת זכויות  .ג

קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף   .2
 :כדלקמן 40

לא יינתן כל היתר בנייה לתוספת שטחי בנייה,  
מחדש של מבנים בתחום בנייה יח"ד, או להריסה ו

 התכנית. 
: לתקופה של שנה אחת או עד  תוקף התנאים .3

 הפקדת התוכנית לפי המוקדם שבניהם.
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 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת השרון
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

8124214-333  
 שם התכנית: בי"ס יערים רמת השרון

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': רמת השרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 53 -תשריט  52 -גרסת: הוראות  4584254-113
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 / ב535רש/  שינוי
 / א254 רש/ שינוי

 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 39תמא/  כפיפות
 34תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 53יישוב: רמת השרון רחוב: יצחק אלחנן 

 X: 184134קואורדינטה 
 Y: 673045קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .154חלקות במלואן:  9189גוש: 
 .159 חלקי חלקות: 9189גוש: 

 

 מטרת התכנית:
במגרש עבור מבנה חינוך קיים בנייה הסדרת זכויות ה

ע"פ בינוי קיים ופרוגראמות עדכניות של משרד החינוך 
 לבתי ספר:

א. שינוי חלוקת שטחים במגרש שמהותו: שינוי ייעוד 
משטח "ציבורי פתוח" לשטח למבנים ומוסדות ציבור. 

 דונם. 4-השטח לשינוי הייעוד הוא כ
 במגרש.בנייה הגדלת אחוזי הב. 

 ג. שינויי קווי הבניין והתאמתו לבינוי הקיים במגרש.
 ד. תוספת קומות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור ל  -

 4.2 -דונם, ע"פ המסומן בתשריט, במקום כ 55.39
 דונם בתכנית מאושרת.

 שינוי בקו בנין לדרך.  -
וי בניין במגרש למבנים ומוסדות ציבור שינוי בקו -

 כמפורט להלן: 
 מ' 4במקום  - 4* קו צדדי עם שצ"פ   
 מ' 9עם שצ"פ במקום  4* קו בנין אחורי   
-בייעוד מבנים ומוסדות ציבור מבנייה הגדלת אחוזי ה -

 שטח עקרי בקומה. 31%בקומה  ל  34%
 קומות. 3 -קומה אחת ל-הגדלת מס' קומות מקסימלי מ -
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  94דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 94452יפו -תל אביב 521מחוז תל אביב, דרך בגין 

. קבלת קהל בוועדה המחוזית 43-4932199טלפון: 
. העתק 55:44-54:44בימים א', ג', ה' בין השעות 

בנייה שרדי ועדה מקומית לתכנון ולההתנגדות יומצא למ
 43-1493928רמת השרון, רמת השרון, טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות 

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים
תאר תכנית מביטול הודעת הפקדת הודעה בדבר 

  8133233-382מס': מקומית 
 תוספת יחידות דיור  – 343/שם התכנית: בי

 בת ים 2ברחוב הרב צבי יהודה 
בדבר ביטול הודעה בדבר הפקדת  נמסרת בזה הודעה

, שפורסמה 142-4513931תכנית מתאר מקומית מס': 
, ט"ז בתמוז התשע"ד, 9939בילקוט פרסומים מס' 

 .9498, עמ' 54.4.2454
עומדת בעינה ההודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 

, שפורסמה בילקוט 142-4513931מקומית מס' 
, 54.4.2454, ט"ז בתמוז התשע"ד, 9931פרסומים מס' 

 .9441בעמ' 
 

 גילה אורון
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 אביב-מחוז תל
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בית שאן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 21828 ג/ מס':
 בית שאן -שם התכנית: שיפודי הככר 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   25424 ג/ מס':מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 9881ג/  שינוי
 5/ 54/ 1תרשצ/  שינוי
 5/ 54/ 5תרשצ/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית שאן רחוב: שאול המלך   .

 

 גושים וחלקות:
 .511, 541חלקי חלקות:  22853גוש: 
 .39, 29, 22 - 25חלקי חלקות:  22859גוש: 

 X: 246600קואורדינטה 
 Y: 712000קואורדינטה 

 

 
 מטרת התכנית:

שינוי יעדו ואשרור  לגיטמציה למבנה מסעדה  קיים,
 למבנה מסחרי חניון ודרכים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור ודרך לשצ"פ 5

 ומסחרי.
 התוכנית.. קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9924ובילקוט הפרסומים  24/49/2454

 .59/49/2454, בתאריך 9592
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

: ועדה . וכן במשרדי44-9149111טלפון:  5413441
 5בית שאן, ירושלים הבירה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 44-9498454טלפון:  54844בית שאן 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים  משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 28038 ג/מס': 
שם התכנית: תעשיה קלה ומלאכה במגרש החרושת 

 כרמיאל -אזור תעשיה  20
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24934 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 424ג/  שינוי
 2345ג/  שינוי

 התכניתמס'  סוג היחס
 5/ 59/ 52 שינוי

 31תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .38 - 39, 59חלקות במלואן:  58594גוש: 
 .34, 24חלקי חלקות:  58594גוש: 

 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 758850קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ותעשיה קלה ומלאכה 

 ושינוי בזכויות הבניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למסחר, תעשיה קלה  . שינוי ייעוד של שטח מתעשיה5

ומלאכה, המשתלב באיזור וקביעת התכליות המותרות 
 לכל השטח.

 . קביעת זכויות בנייה ומגבלות בנייה.2
. מתן הוראות והנחיות לבינוי, עיצוב אדריכלי, פיתוח 3

 וחניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעד, ע9945ובילקוט הפרסומים  59/41/2454

 .53/41/2454, בתאריך 1141
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
כרמיאל  544כרמיאל, שד קק"ל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין , וכל המעוניין 44-8491945טלפון:  24544
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21122 ג/מס': מפורטת 
שם התכנית: שינוי שטחי בנייה, הגדל צפיפות 

 , נהריה2בשד' קיי  ותוספת קומה,
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25522 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 התכניתמס'  סוג היחס
 915ג/  שינוי
 54451ג/  שינוי
 543ג/ במ/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נהריה   .

 

 גושים וחלקות:
 .43חלקות במלואן:  59544גוש: 
 .591, 44חלקי חלקות:  59544גוש: 

 X: 208975קואורדינטה 
 Y: 767075קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 4-יח"ד ב 55הקמת בניין מגורים בחלקה סה"כ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד, המרת שטח שרות לשטח עיקרי,  2הוספת 

הוספת קומה, הגדלת גובה והבלטת גזוזטראות 
 בק.ב.קדמי מזרחי.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעד, 9924ובילקוט הפרסומים  24/49/2454

 .59/49/2454, בתאריך 9593
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
 נהריה, נהריה, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-8948924
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 2002 ג/
 נצרת -התווית דרך גישה שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה והבניה, 
   9998 ג/מס': מקומית 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת.

 

 גושים וחלקות:
 .54, 1, 4חלקי חלקות:  59144גוש: 
 .58חלקי חלקות:  54154גוש: 

 

 מטרת התכנית:
     54,1,4ובחלקי חלקות  59144התווית דרך גישה בגוש 

 58ובחלק מחלקה  54154ובגוש  
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשנב, עמוד 3893ובילקוט הפרסומים  48/52/5885

 .59/45/5882, בתאריך 5428
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה . וכן 44-9149111טלפון:  5413441
 טלפון:  59444נצרת  בנייה נצרת,מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-9418244

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21842 ג/מס': מפורטת 
 , קרית שמונה00,02מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שמונה מופקדת תכנית מתאר  קריתבנייה לתכנון ול

   25448 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 5/ 41/ 51תרשצ/  שינוי
 4434ג/  שינוי
 3915ג/  שינוי

 1/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 55883ג/  כפיפות
 2תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית שמונה   .

 X: 253925קואורדינטה 
 Y: 790800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .591, 42 ,45, 38 ,39חלקי חלקות:  53531גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 והגדלת אחוזי בנייה.הוספת יחידות דיור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בהוראות קו בניין הקבוע בתכנית.5
יחידת דיור אחד לשתי  -יחידות דיור ממס' . הגדלת 2

 יחידות דיור.
 . הגדלת זכויות הבניה.3

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

 34קרית שמונה, הרצל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-9842414טלפון:  55458קרית שמונה 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירו

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 12228 ג/מס': מפורטת 
 שם התכנית:נחל עיון
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   58294 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות:המתייחסת 

 התכניתמס'  סוג היחס
 8/ 2תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות
 54משצ/  כפיפות
 2434ג/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מטולה   .

 

 גושים וחלקות:
 .14, 38, 31 - 33חלקי חלקות:  53254גוש: 
 .94, 34 ,33, 35 - 24, 9 ,4חלקי חלקות:  53221גוש: 
, 34 - 34, 54 ,59, 4 - 5חלקי חלקות:  53229גוש: 

39 ,44. 
 .519חלקי חלקות:  53494גוש: 

 X: 253987קואורדינטה 
 Y: 795966קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת שימוש בקרקע עבור מתקן הנדסי לניטור נחל 

רושים לתפעולו התקין, וגישה עיון וכל המתקנם הד
 למתקן

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים.

קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים 
 הנדסיים.

 מתקן הנחיות פיתוח, שיקום ושמירת הנוף והסביבה.
 קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בדרך הגישה למתקן.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9434ובילקוט הפרסומים  43/45/2454

 .44/45/2454, בתאריך 2941
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
חצור הגלילית   אצבע הגליל,בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-9944444טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28422 ג/מס': מפורטת 
 כאוכב -שכונה צפונית  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   24499 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 51944ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היג'א   .-יישוב: כאוכב אבו אל

 X: 224000קואורדינטה 
 Y: 748800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  54944גוש: 
 .545, 88, 4 ,3חלקות במלואן:  54992גוש: 
, 28, 24, 59, 54, 51, 1, 2חלקי חלקות:  54992גוש: 

44, 41 ,14 ,89 ,544. 
 .34, 28, 3חלקות במלואן:  54984גוש: 
, 29 -29, 22, 51, 52 -54, 2 ,5חלקי חלקות:  54984גוש: 

32 - 34. 
 

 מטרת התכנית:
יח"ד,   225תכנון מפורט לשכונה צפונית בכאוכב, כוללת 

 הקצאת שטחי ציבור ותכנון דרכים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ד קרקע למגורים א, שצ"פ, מבני ציבור ודרכיםקביעת ייעו -
 קביעת שימושים -
 קביעת זכויות והוראות בנייה.  -
 קביעת  הוראות למתן היתרי בנייה. -

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 .44-8142454טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה ן וההתכנו
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21281 ג/
 שינוי תוואי דרך, כפר מנדא שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25245 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 4949ג/  שינוי
 22/ 41גא/ מק/  שינוי
 5829ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר מנדא   .

 X: 224000קואורדינטה 
 Y: 746625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .94, 5חלקי חלקות:  54145גוש: 
 .21, 23, 58, 54 - 55חלקות: חלקי  54998גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .32שינוי תוואי דרך 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי תוואי דרך בהתאם למצב הקיים.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 
שפרעם   גבעות אלונים,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 44-8142454טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 12804 ג/מס': מפורטת 
  -הבניהשינוי ייעוד בהוראות זכויות  שם התכנית:

 נווה אטיב
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   58494 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 ות:המתייחסת לתכניות הבא

 התכניתמס'  סוג היחס
 8424ג/  שינוי

 5/ 52תמא/  כפיפות
 3/ 2תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נוה אטי"ב   .

 

 גושים וחלקות:
 .59, 4, 2חלקי חלקות:  243444גוש: 
 .5חלקי חלקות:  243453גוש: 

 X: 269500קואורדינטה 
 Y: 796350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ובשטח  5מתן זכויות והוראות בנייה בשטח מגורים ב' 

 מבני ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד קרקע.

 ב. קביעת שימושים מותרים בכל ייעוד קרקע.
 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה ותוספת יחידות מגורים.

 תווית דרכים ושטחי חניה.ד. הרחבת, ביטול וה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9194ובילקוט הפרסומים  22/43/2453

 .34/44/2453, בתאריך 4441
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
-44טלפון:  52844גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול



ילקוט הפרסומים 6911, י"ג בחשוון התשע"ה, 6.11.2014  716

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9898452
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
 12420 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 הוספת שימושים פל"ח בנחלה,  שם התכנית:
 בכפר יחזקאל

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58499 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 9594ג/  שינוי
 8/ 2תממ/  כפיפות
 39תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר יחזקאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .554חלקות במלואן:  23499גוש: 

 X: 233700קואורדינטה 
 Y: 719600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימושים חקלאיים ושימושים תומכים לחקלאים 
פעילים לנחלה, הגדרת זכויות והוראות בנייה, גוש 

 כפר יחזקאל. 554חלקה  23499
 

 עיקרי הוראות התכנית:
( ושימושים תומכים 5הוספת שימושים חקלאיים )קבוצה -

( באזור 3פעילים: אכסון תיירותי )קבוצה לחקלאים 
 מגורים בישוב כפרי.

קביעת זכויות הוראות לשימושים שנוספו, ללא פגיעה -
 .9594בזכויות והוראות ייעוד מגורים כפרי בתכנית ג/ 

 הקטנה נקודתית לקו בניין קדמי ואחורי כמסומן בתשריט.-
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.-

 

כנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת הת
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  45/55/2453

 .44/55/2453, בתאריך 5522
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
עין חרוד )מאוחד(   הגלבוע,ה בניימקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-9133234טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21112 ג/מס': מפורטת 
 עילבון -הרחבת מפעל באזור התעשיה  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   25558 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1159ג/  שינוי
 234/ 2844גמ/ מק/  שינוי

 8/ 2תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עילבון   .

 X: 238325קואורדינטה 
 Y: 748500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .49חלקי חלקות:  51452גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת מפעל קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
  514% -ל  94% -כוללים מ בנייה הגדלת אחוזי ה

 הגדרת תכסית הקרקע 
 הוספת קומה שלישית לצורך הרחבת מפעל קיים

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי הת
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה עדה מקומית לתכנון ולו
 44-9442333טלפון:  51245

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
 12288 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 , גליל תחתון 2קידוח גולני  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   59944 ג/מס': מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 55324ג/  שינוי

 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 545משצ/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 51448ג/  כפיפות
 9144ג/  כפיפות

 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ושים וחלקות:ג
 .554, 3חלקות במלואן:  51229גוש: 
 .559, 551, 99 ,94, 55-4, 2 ,5חלקי חלקות:  51229גוש: 
 .53, 52, 2 ,5חלקי חלקות:  51224גוש: 
, 33, 34, 29 - 22, 53 - 2חלקות במלואן:  51234גוש: 

94, 91. 
 ,35, 28, 24, 25, 54, 5חלקי חלקות:  51234גוש: 

32 ,34 ,94 ,98 ,42. 
 .39, 4, 5חלקות במלואן:  51234גוש: 
 .39, 34 - 32, 1, 3 ,2חלקי חלקות:  51234גוש: 
 .91 - 93, 39 - 31, 33 - 29חלקי חלקות:  59958גוש: 

 X: 239725קואורדינטה 
 Y: 74300 קואורדינטה

 

 מטרת התכנית:
ייעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות לצורך 

 אספקת מים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת 
למתקנים הנדסיים לאספקת מים , לרבות הקמת מתקני 

 קידוח, תחנת שאיבה וחדר חשמל.
 למתקנים הנדסיים.קביעת התכליות וההוראות המותרים 

 קביעת רדיוסי מגן מהקידוח.
 קביעת דרך הגישה לאתר.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, 9211ובילקוט הפרסומים  54/49/2455

 .29/49/2455, בתאריך 1548עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441

 טלפון: הגליל התחתון, בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-9929254

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 28243 ג/מס': 
 השלמות למחלף גולני שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   24843 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 55324ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 -היציאה המתוכננת מאתר הנצחה גולני ממוקמת כ

 מטר מזרחית לצומת גולני הקיים. 414
 

 וחלקות:גושים 
 .521 - 523, 49, 43, 94חלקי חלקות:  59924גוש: 

 X: 238867קואורדינטה 
 Y: 742471קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת יציאה נוספת מאתר הנצחה גולני.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד  שטחים  לדרך ולמתקנים נלווים, 

 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
 

ורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פ
, התשעד, עמוד 9499ובילקוט הפרסומים  54/43/2454

 .55/43/2454, בתאריך 4333
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
-44הגליל התחתון,     טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9929254
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21231 ג/
 32שינוי בתוואי דרך מאושרת בחלקה  שם התכנית:

 , ריינה14338גוש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25235 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה ד וחלוקה:איחו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1248ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .13 ,12חלקי חלקות:  54134גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך מאושרת על מנת להסדיר מבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ולהפך.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה נון ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכיבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-9499191טלפון:  54444נצרת עילית 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21488 ג/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25444 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1248ג/  שינוי
 24283ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 736450קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה וקביעת מס' יח"ד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת זכויות הבנייה ומס' הקומות.

 קביעת מס' יח"ד מותר במגרש.
 הגדלת גובה מבנה.

 הוספת שימושים.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-9499191טלפון:  54444נצרת עילית 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב 

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 21344 ג/מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שם התכנית: שינוי בתוואי דרך, כפר כנא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25144 ג/מס': 
 איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 9199ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר כנא   .

 X: 231700קואורדינטה 
 Y: 739150קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .44 - 43, 14חלקי חלקות:  54384גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בתוואי דרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מדרך למגורים ב'.

 שינוי בקווי בניין.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441רת עילית נצ 28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-9499191טלפון:  54444נצרת עילית 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

א מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן הי
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21430 ג/
שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים עקב הפקעה 

 48 %-למעבר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   25419 ג/מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 4948ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין מאה'ל   .

 X: 233775קואורדינטה 
 Y: 736900קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .29חלקות במלואן:  59839גוש: 
 .92, 24, 21, 22חלקי חלקות:  59839גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך למגורים ושינוי בהוראות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין, שינוי ייעוד מדרך גישה ודרך להולכי רגל 

 למגורים, שינוי ייעוד ממגורים לשביל.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמ

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-9499191טלפון:  54444נצרת עילית 

 

ל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקב
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28221 ג/מס': מפורטת 
שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות 

 הבניה, יפיע.
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24995 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 8944ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יפיע   .

 

 גושים וחלקות:
 .94חלקי חלקות:  59948גוש: 

 X: 226210קואורדינטה 
 Y: 732900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בנייה וכיסוי ע"מ לתת 

 לגיטימציה לבנין קיים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 .5. הגדלת אחוזי בנייה לתא שטח 5
 קיימת.בנייה . הגדרת קווי בנייה ע"מ להתאימה ל2
 . שינוי בכיסוי קרקע ע"מ להתאימה לבנין קיים.3
 קביעת הוראות בנייה.. 4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9434ובילקוט הפרסומים  54/45/2454

 .44/45/2454, בתאריך 2913
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה  .44-9149111טלפון:  5413441
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 44-9499191טלפון:  54444עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 21132 ג/
שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר 

 ושינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25538 ג/מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 59431גנ/  שינוי
 9199ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר כנא   .

 

 גושים וחלקות:
 .23, 59חלקי חלקות:  54399גוש: 
 .44, 38חלקי חלקות:  54394גוש: 
 .3חלקי חלקות:  54389גוש: 

 X: 232400קואורדינטה 
 Y: 739800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תכנית מפורטת לשינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד למגורים, מסחר ודרך משולבת

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9441ובילקוט הפרסומים  55/44/2454

 .24/43/2454, בתאריך 4199
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי 44-9499191טלפון:  54444עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 21344 ג/מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, סח'נין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25344 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 9945ג/  שינוי
 52849ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229350קואורדינטה 
 Y: 751900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .551, 94 ,18חלקות במלואן:  58284גוש: 
 .558, 554חלקי חלקות:  58284גוש: 
 .535 - 524חלקות במלואן:  25534גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 סח'נין. -שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
להסדרת מצב  18, 94שינוי ייעוד למגורים בחלקה . 5

 קיים.
 . הגדרת תנאים והוראות להיתרי בנייה.2

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
הרואה ן או בכל פרט תכנוני אחר ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 44-9149111טלפון: 
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לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
44-9449444 

 

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

ויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21424 ג/
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין 

 לפי תכנית במערב סכנין, סכנין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   25424 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

שמכוחה ניתן להוציא תכנית  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 52849ג/  שינוי
 8424ג/  שינוי
 52431ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי
 8314ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 במערב סכנין יישוב: סח'נין
 X: 227050קואורדינטה 
 Y: 752325קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .29חלקי חלקות:  58248גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .941המצוי על דרך אזורית  מגוריםבנייה הגדלת שטחי ה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי הבנין.

 שינוי ייעוד מגורים לדרך.
 הגדלת זכויות  והוראות בנייה.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים 

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

 רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ
 בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 

לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
44-9449444 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28424 ג/מס': מפורטת 
שם התכנית: שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים ב', 

 עראבה
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24424 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 4454ג/  שינוי
 9495ג/  שינוי
 52844ג/  שינוי

 54994ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  58314גוש: 

 X: 232750קואורדינטה 
 Y: 751190קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע משטח מבנה ציבור לאזור מגורים ב'.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע משטח מבנה ציבור לאזור מגורים ב'.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9485ובילקוט הפרסומים  21/44/2454

 .24/44/2454, בתאריך 1428
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
-44לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9449444
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 28222 ג/מס': 
 במערב דיר חנא 11שם התכנית: ביטול קטע דרך מס' 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   24828 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 51532ג/  שינוי
 8935ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דיר חנא   .

 

 גושים וחלקות:
 .39חלקות: חלקי  58459גוש: 

 X: 233650קואורדינטה 
 Y: 752150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 55צמצום רוחב דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 במערב דיר חנא. 55ביטול קטע מדרך מס' 

 שינוי ייעוד מדרך למגורים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעד, עמוד , 9434ובילקוט הפרסומים  43/45/2454

 .44/45/2454, בתאריך 2914
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
 לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 44-9449444
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0842 ג/
 שם התכנית:חניון תיירות ונופש, אכזיב

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9448ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 2854ג/  שינוי
 5412ג/  שינוי

 25/ 23תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ד55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר הנופש אכזיב

 

 גושים וחלקות:
, 11, 15, 49, 41, 42, 31חלקות במלואן:  59598גוש: 

18 ,81. 
 .552 - 541, 82חלקי חלקות:  59598גוש: 

 X: 773350קואורדינטה 
 Y: 210000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 עודי קרקע ממרכז שירותי תיירות לקייט ונופש א.י. שינוי י5
. שינוי הגדרות תקנים פיזיים באזור קיט ונופש א' על 2

פי הגדרות משרד התיירות העדכניות לכפרי נופש 
באמצעות שינוי הגדרות המכסה המקסימלית ממיטות 

 ליחידות נופש.
חניה ציבורית ושבילים פנימיים לצורך הסדרי הסדרת 

 תנועה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע.י. שינוי י5
 . קביעת קו בנין מדרך.2
 . התווית דרכים.3
 . קביעת הוראות בנייה:4
 הנחיות בינוי, פיתוח והפעלה. -
קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות ושירותים  -

 כגון: דרכים, תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז, גז וכו'.
 קביעת תנאים למתן היתרים. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשנט, עמוד 4442ובילקוט הפרסומים  59/54/5889

 .24/55/5889, בתאריך 439
 

רה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמו
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-8948925טלפון: 
 ים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוח

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21841 ג/מס': מפורטת 
 שינוי ייעוד השטח והוראות בנייה  שם התכנית:

 באזור תעשיה שלומי
ן לחוק התכנו 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

   25445 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 53494ג/  שינוי
 54993ג/  שינוי

 8/ 2תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שלומי   .

 X: 213000קואורדינטה 
 Y: 775950קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .29חלקי חלקות:  59225גוש: 
 .33, 24 - 25, 24 - 54חלקי חלקות:  59349גוש: 
 .94 - 94חלקי חלקות:  59348גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד השטח באזור תעשיה שלומי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גבולות של מגרשים ושינוי גודל של מגרש

נדסיים לתעשיה, שינוי ייעוד השטח משטח מתקנים ה
 משטח ציבורי פתוח לתעשיה, הרחבת תוואי דרך 

 מ"ר 2253 -הקטנת שטח מינימלי למגרש תעשיה ל 
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה ין או בכל ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111ן: טלפו

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 44-8848918הגליל, מעונה  טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה נון וההתכ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21280 ג/
 לגיטימציה למבנה קיים, שלומי שם התכנית:

התכנון לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

   25249 ג/מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 יתרים או הרשאותה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 53494ג/  שינוי
 24ג/ במ/  שינוי
 53432ג/  שינוי
 2/ 12/ 9תרשצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 15יישוב: שלומי רחוב: האלון 

 X: 214750קואורדינטה 
 Y: 775750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .523חלקות במלואן:  59225גוש: 
 .348חלקי חלקות:  59225גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת בנייה קימת במגרש מגורים מאושר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לצורך מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת -

 מעבר לקו בניין.
 מ"ר. 544-הגדלת תכסית קרקע ל-

 מ"ר. 231מ"ר ל  511 -הגדלת שטחים עיקרים מ
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  94ש התנגדות תוך לחוק, רשאי להגי 544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 5413441נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 44-9149111טלפון: 
ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 44-8848918מעונה  טלפון:  הגליל,  
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 21340 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 - 24שם התכנית:שינוי ייעוד קרקע במגרש מ'ס 
 מעונה

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   25349 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 8813ג/  שינוי
 3893ג/  שינוי

 8/ 2תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . יישוב: מעונה  

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  59343גוש: 
 .93, 19 - 14, 11 - 13, 23חלקי חלקות:  59344גוש: 

 X: 224950קואורדינטה 
 Y: 768650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימושים המבוססים על פעילות חקלאית 

 ושימושים תומכים לחקלאים פעילים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 קרקע:שינוי ייעוד 
 מאזור מגורים למבני משק.

 מאזור למבני משק משפחתיים למבני משק וקרקע חקלאית.
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

 קביעת הוראות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9954ובילקוט הפרסומים  49/49/2454

 .45/49/2454, בתאריך 1959
 

תכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית ה
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 44-8848918מעונה  טלפון: 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשעות 

 .www.pnim.gov.il פניםה משרד של האינטרנט ובאתר

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 14802 ג/מס': מפורטת 
 תכנית מתאר חדשה עין קניה שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   54498 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 4213ג/  שינוי
 52244ג/  שינוי
 55991ג/  שינוי
 1924ג/  שינוי
 55994ג/  שינוי
 55999ג/  שינוי
 9924ג/  שינוי

 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 3/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ב55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין קיניה רחוב: עין קנייא.

 

 גושים וחלקות:
 .554 ,553, 543, 59חלקי חלקות:  242441גוש: 
 .59, 54, 52, 54 - 4, 9חלקי חלקות:  243454גוש: 
 .59 - 52, 8 - 9, 2 ,5חלקי חלקות:  243455גוש: 

 X: 793500קואורדינטה 
 Y: 268500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון מחדש של כפר עין קניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקעישינוי י

 קביעת תכלית המותרות לכל ייעוד קרקע
 התאמת דרכים וייעודם למצב הקיים בשטח

דונם  18-הרחבה של שטח מגורים, תוספת של כ
 מגורים למתאר הקיים

 הקצאת שטחים נוספים למבני ציבור
 קביעת הוראות בנייה

 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית

דונם משטח שמורת הטבע חרמון,  38-גריעה של כ
 3/ 2המסומנים בתמ"מ 

 עבור דרך הגישה של הישוב 848-ו 898הקלה מדרך מס' 
 הנחיות להכנת תכנית פיתוח לנחלים

 שינוי קוי בנין
 הקלה מגובה בינוי
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 9419ובילקוט הפרסומים  53/44/2452

 .49/49/2452, בתאריך 1443עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה  . וכן44-9149111טלפון:  5413441
 52438מעלה החרמון,   מסעדה בנייה מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-9893949טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 28481 ג/מס': מפורטת 

שינוי והגדרת זכויות בנייה למגורים ב',  שם התכנית:
 בשכונת חיילים משוחררים, חורפיש

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   24445 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 55953ג/  שינוי
 9444ג/  שינוי

 59913ג/  כפיפות
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: חורפיש   .

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  58933גוש: 

 X: 231950קואורדינטה 
 Y: 768875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ומתן לגיטימציה בנייה שינוי והגדרת הוראות וזכויות ה

 למבנה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ב'.קביעת התכליות והשימושים לאזור -
מתוכם  529%-רביים להמבנייה קביעת שטחי ה-

 עיקריים. 541%
 יח"ד. 2-קביעת מס' יח"ד ל-
 קומות. 3-ל 4-הקטנת מס' הקומות מ-
מ' ומתן הנחיות  55-מ' ל 51-נים מיהקטנת גובה הבני-

 למדידת גובה.
 קביעת קוי הבניין בהתאם לקיים ולמתוכנן, כמסומן בשריט.-
 .11% -ל 14%-קע מהגדלת תכסית הקר-
 הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.-
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.-
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9415ובילקוט הפרסומים  25/43/2454

 .41/42/2454, בתאריך 3948
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה וללתכנון 

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 44-8849434טלפון:  24812תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד לש האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28013 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד קרקע ושינוי קו בניין לפי  שם התכנית:

 מעלות תרשיחא. תשריט,
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24953 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 53918ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-יישוב: מעלות

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן:  59942גוש: 

 X: 226325קואורדינטה 
 Y: 769125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת קו בניין במגרש בהתאם לתשריט

 ה ומסחר.ייה לתעשיישינוי ייעוד קרקע מתעש
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין אחורי לצורך מתן לגיטימציה חבנייה 

 הקיימת מעבר לקו בניין.
ה ומסחר לצורך מתן ייה לתעשיישינוי ייעוד קרקע מתעש

 ליגליזציה לעסקים הקיימים במבנה.
מסך שטח עיקרי  34%היקף השטח המסחרי יהווה 

 המותר לבניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9411ובילקוט הפרסומים  44/44/2454

 .53/42/2454, בתאריך 3488
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
 5מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מית לתכנון ולמקו
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, וכל 44-8843934טלפון:  24812תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28423 ג/מס': מפורטת 
תוספת זכויות בנייה ושינו קווי בניין  שם התכנית:

 , יובלים281במגרש 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   24493 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה: איחוד
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 5/ 5229/ 5 שינוי
 3982ג/  שינוי
 52494ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: יובלים   .

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן:  58384גוש: 

 X: 225920קואורדינטה 
 Y: 753760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגורים והסדרת קווי בנין  במגרש 

245. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .94% -ל 44% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 .34% -ל 31% -תכסית מ. הגדלת 2
 . קביעת גובה בניין.3
 . קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.4
 . קביעת הוראות למתן היתר בנייה.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9485ובילקוט הפרסומים  59/44/2454

 .24/44/2454, בתאריך 1432
 

ועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 . וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
 טלפון: ד.נ משגב, -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 44-8884542
 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21884 ג/מס': מפורטת 
הגדלת זכויות בנייה, ושינוי קווי בניין,  שם התכנית:

 , שכניה34, חל' 14142בגוש 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25444 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 54554ג/  שינוי

 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 49/ 2תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שכניה   .

 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  54548גוש: 

 X: 223675קואורדינטה 
 Y: 750325קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הבנייה ושינוי קו בניין במגרש למגורים  הגדלת זכוניות

 , בישוב שכנייה.14חלקה  54548בגוש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר )ע"פ ג/  244-. תוספת שטחים עיקריים, מ5

 מ"ר. 324 -( ל54554
 .49% -ל 32.1% -. הרחבת שטח תכסית מ2
. שינוי קווי בניין בהתאם לקונטור המבנה הקיים 3

מ'  5.1קביעת קו בניין אחורי כמסומן בתשריט, וכן 
 למרחב מוגן דירתי )עתידי( בלבד.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9441ובילקוט הפרסומים  55/44/2454

 .24/43/2454, בתאריך 4199
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 44-9149111טלפון:  5413441
-44ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 8884542
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  משגב
מס': הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 

 21228 ג/
 תכנית מפורטת לישוב -שם התכנית: טל אל 

לחוק הליכי  24נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
למגורים )הוראות שעה( בנייה להאצת הבנייה תכנון ו

, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 2455 –התשע"א 
   25284 ג/מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 58449ג/  שינוי
 2/ 1354מש/ מק/  שינוי
 48ג/ במ/  שינוי
 1354ג/  שינוי
 2/ 5595/ 5תרשצ/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 59393גנ/  כפיפות
 54495גנ/  כפיפות
 8592ג/  כפיפות
 3/ 1354מש/ מק/  כפיפות
 5/ 1354מש/ מק/  כפיפות
 1/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 54/ ד/ 54תמא/  כפיפות
 2/ 5595/ 2תרשצ/  כפיפות

 8/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 אל   .-יישוב: טל

 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 759000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .32, 5חלקי חלקות:  59411גוש: 
, 21, 24 ,58, 54 ,59, 54חלקות במלואן:  59419גוש: 

31, 39 ,39 ,44 ,44 - 15. 
 .49, 42, 32, 29, 25, 4חלקי חלקות:  59419גוש: 
, 94 - 92, 94, 31 ,34 חלקות במלואן: 59414גוש: 

44, 45 ,94 ,99 - 94 ,84 ,549 ,554 - 523. 
, 42, 99, 19, 39, 39, 33חלקי חלקות:  59414גוש: 

98 ,84 ,554. 
, 44 ,43, 44, 52 - 55חלקות במלואן:  59419גוש: 

49 ,12 - 14 ,19, 18 ,95, 92 ,94, 91 ,94 - 44. 
 .19, 14 ,48, 38 ,39חלקי חלקות:  59419גוש: 
 .95 - 4חלקות במלואן:  58924גוש: 
 .15 - 2חלקות במלואן:  58929גוש: 
 .553 - 4חלקות במלואן:  58485גוש: 
 .14 - 2חלקות במלואן:  58482גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד מאושרות אשר מימושן על פי  244רה תכנון של 

 תכניות בתוקף אינו מעשי.
 ושטחי ספורט. הסדרת שטחים למבני ציבור שצ"פים

 הסדרת יעודים קיימים תעסוקה ומסחר ליעוד מעורב.
הסדרת מערך הדרכים באזור הכניסה לטל אל, מרכז 

 הישוב ובשכונות החדשות. 
 הסדרת שטח הואדי המיוער וחקלאי ללא בינוי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע.

 קביעת התכליות המותרת לכל ייעוד קרקע.
 הוראות בנייה:קביעת 

 קביעת צפיפות.
 קביעת מרווי בנייה.

 קביעת גובה בנינים.
 הנחיות בינוי.

 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 התווית מערכת דרכים, חניות ותשתיות.

קביעת הוראות לפיתוח  השטח כולל תשתיות ושירותים 
 כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל גז וכו'.

 ביצוע.קביעת השלבים וההתניות ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  49/49/2454

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 
41/41/2454. 

 

 -ועדה לדיור לאומי  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
 5413441נצרת עילית  28מחוז צפון, מעלה יצחק 

וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון , 44-9149111טלפון: 
ובאתר , 44-8884542טלפון: ד.נ משגב, -משגבבנייה ול

וכל , www.pnim.gov.ilבאינטרנט של משרד הפנים: 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 

 
  מחוז  דרום

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נתיבות
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי 

8140884-282  
 שם התכנית: נתיבות מערב ב'

לחוק הליכי  54נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
למגורים )הוראות שעה( בנייה להאצת הבנייה תכנון ו

לחוק התכנון  98, ובהתאם לסעיף 2455 –התשע"א 
, כי במשרדי הועדה לדיור 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  -לאומי 
 נתיבות, באתר האינטרנט של משרד הפנים: בנייה ול

.gov.ilwww.pnim ובאתר האינטרנט של מגיש , 
 



ילקוט הפרסומים 6911, י"ג בחשוון התשע"ה, 6.11.2014  728

מופקדת תכנית לדיור לאומי  עיריית נתיבות,התכנית: 
 54 -תשריט  23 -גרסת: הוראות  4549444-948מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 / א545/ 42/ 22 שינוי
 524/ 42/ 22 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתיבות.  שטח הגובל לתחנת רכבת ונמצא בגבול 

 המוניציפאלי של העיר נתיבות מכיוון מערב.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .44חלקות במלואן:  38919גוש: 
 .99חלקי חלקות:  38919גוש: 
 .34-35, 29, 29, 51חלקי חלקות:  544248/5גוש: 

 לא מוסדר:
 .3חלקי חלקות:  544248גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד בשכונה  434הקמת שכונת מגורים חדשה בת 

 מערבית, בצמוד למתחם הרכבת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ודרך  שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית, שצ"פ . 5

מוצעת ליעודים: מגורים א', מגורים ג', מגורים, 
מסחר ותעסוקה, למבני ומוסדות ציבור, דרך 

 משולבת ודרך מוצעת.
 שינוי תוואי כביש גישה למתחם תחנת הרכבת. . 2
 קביעת השימושים וההוראות המותרים בתכנית. . 3
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה. . 4
 וב.קביעת הנחיות בינוי ועיצ . 1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 9

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט 
של משרד הפנים ומגיש התכנית.  המעוניין רשאי 

ממועד פרסומה של  ימים 28תוך להגיש התנגדות 
 ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים הבאים:

הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום מועד 
התכנית, מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים 
בעיתון, מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד 

מחוז הדרום,  -הפנים למשרדי: הועדה לדיור לאומי 
 .49-9293489טלפון:  94544באר שבע  4התקווה 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוג

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  בני שמעון
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

31/ 83/ 232/ 12 
 שם התכנית: מתקני הספקת מים "תפרח"

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

35/ 43/ 239/ 52   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

  – 341/ 42/ 4 שינוי
 מעוןמ.אזורית בני ש -תכנית מתאר ל

 21/ 341/ 42/ 4 שינוי
 34תמ"א/  כפיפות
 31תמ"א/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמ"א/  כפיפות
 23/ 54/ 4תמ"מ/  כפיפות

 1/ ב/ 34תמ"א/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .21מצפון לחוות גילת ובסמוך לכביש 

 X: 168000קואורדינטה 
 Y: 583350 קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות: , מוסדר, 544231/5גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. הסדרה סטטוטורית של מתקן מקורות הקיים ושינוי 5

 תחנת שאיבה. -היעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי 
. תוספת יחידות שאיבה למתקן למענה לצרכי הספקת 2

 המים לבאר שבע והסביבה.
 . קביעת הנחיות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה3
 מפגעים סביבתיים הנובעים מהפעלת התחנה . מיזעור4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי למתקנים הנדסיים  -

 תחנת שאיבה. 
 קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.  -
 קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בנייה.  -
 הגדרת זכויות בנייה.  -
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  -

 

המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 28תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

-49טלפון:  94544באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
מצא למשרדי הועדה . העתק ההתנגדות יו9293481

בני שמעון, בית קמה  בית בנייה המקומית לתכנון ול
 .49-9214824טלפון:  91344קמה 

 

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

דויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  עומר
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

14/ 82/ 188/ 43 
 עומר -א'  24ברחוב אשל  - 38שם התכנית: מועדון + 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה

   43 /544 /42 /54מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 25/ 544/ 42/ 54 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עומר רחוב: אשל.

 , 98למס'  94, ובין מס' 93למס'  95רח' אשל בין מס' 
 44, רח' רותם בין מס' 54למס'  52רח' אורן בין מס' 

 42למס' 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .554, 38, 34, 24חלקות במלואן:  39194גוש: 
 .523 ,522, 524חלקי חלקות:  39194גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ני ציבור יהסדרת חניה וגישה מוטורית עבור מגרש לבני

 ע"י:
תוספת שימוש לחניה במגרש המיועד לשצ"פ ושביל  -

 להולכי רגל.
יעוד קרקע משצ"פ ושביל להולכי רגל לדרך ישינוי ב -

 מוצעת וחניה.
עודי קרקע משצ"פ ושביל הולכי רגל לשביל ישינוי בי -

 ה מוטורית.עם גיש
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, 1914ובילקוט הפרסומים  55/48/2449

 .54/48/2449, בתאריך 4484עמוד 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94544באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ומית לתכנון . וכן במשרדי: ועדה מק49-9293481טלפון: 
 טלפון: , 94891עומר , 5עומר, רותם בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 49-9285545
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

28/ 83/ 142/ 4 
 שם התכנית: תחנת דלק קיבוץ טללים

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   4/ 542/ 43 /24מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 545/ 42/ 24 שינוי
 5/ 542/ 43/ 24 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טללים   .

 44בכניסה לקיבוץ טללים בסמוך לכביש 
 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף. כמסומן בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 .54, מוסדר, חלקי חלקות: 38452גוש: 

 X: 177950קואורדינטה 
 Y: 544800קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 545/ 42/ 24בהתאם לתכנית   
 5/ 542/ 43/ 24בהתאם לתכנית   

 

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח תחנת דלק דרגה ב', ע''י

 שינוי ייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד שטח חקלאי לתחנת תדלוק. 5
 . קביעת תחנת הדלק לדרגה ב'. 2
ח לתחנת הדלק טהמרביים בשבנייה . קביעת היקפי ה3
מ''ר לגג התחנה  144מ''ר +  534מ''ר מתוכם  934 -ל

  המהווים שטחים עיקריים.
 . קביעת התכליות והשימושים בכל תא שטח. 4
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 1
 . קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. 9
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9495ובילקוט הפרסומים  24/42/2454

 .24/42/2454, בתאריך 4434
 

שרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במ
 94544באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 49-9293481טלפון: 
, וכל המעוניין 49-9194528רמת נגב, טלפון: בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

31/ 83/ 124/ 14 
 כפר מימון 28שם התכנית: משק 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   54 /594 /43 /15מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3 /594/ 43/ 4 שינוי וכפיפות 
  

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר מימון, שכ' שמשון

 X: 155900קואורדינטה 
 Y: 593350קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .531, 84חלקות במלואן:  888גוש: 
 .514חלקי חלקות:  888גוש: 

 

 מגרשים:
 594/ 43/ 4 בהתאם לתכנית 84

 

 מטרת התכנית:
וכן קביעת  84הסדרת מצב קיים בפועל של משק מס' 

 זכויות בנייה, שימושים, תכסית ושינוים בקווי בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת זכויות בנייה.  -
 הגדלת תכסית.  -
 שינוי בקווי בניין, כמסומן בתשריט. -
 קביעת השימושים והתכליות המותרות.-
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה.-
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפני משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
 ימים 28תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  94544באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
למשרדי . העתק ההתנגדות יומצא 49-9293481

 נגב מערבי, טלפון: בנייה הועדה המקומית לתכנון ול
49-9934444. 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר 

 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

4/ 83/ 203/ 0 
 2שם התכנית: חוות לולים עין הבשור חווה מס' 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9 /291 /43 /4מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 4/ 291/ 43/ 4 כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הבשור   .

 מזרח למושב עין הבשור
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקי חלקות:  544352/5גוש: 
 .53, 54חלקי חלקות:  544352גוש: 

 X: 149100קואורדינטה 
 Y: 576800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע 

 חקלאית בחלקות ב' של מושב עין הבשור. 
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 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה 5

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר לרכב.
יות ומגבלות בנייה בקרקע . קביעת שימושים, הנח2

 חקלאית.
 י בנייה. . קביעת תנאים למתן היתר3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9482ובילקוט הפרסומים  42/41/2454

 .24/44/2454, בתאריך 1419
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94544באר שבע  4 מחוז הדרום, התקוהבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 49-9293481טלפון: 
, וכל המעוניין 49-9934444נגב מערבי, טלפון: בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 אבי הלר
 יו"ר הועדה לדיור לאומי

 ז דרוםמחו

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34-09-14

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

ח"פ בע"מ,  בר  שוקולד  מצדה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-327294-8

והמבקש: כרים עידו, ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה, מרח' דרך 
מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 03-6868099.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.12.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.12.2014

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 50104-09-14

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

ובעניין פירוק חברת די.אס.אר. לבניין בע"מ, ח"פ 51-409328-5,

שוכרי   .3 זידאן.  עוביידה   .2 זידאן.  מוחמד   .1 והמבקשים: 
סלים   .7 חוש.  עבד   .6 זידאן.  עלי   .5 טאהא.  נידאל   .4 עיסאוי. 

עומר   .11 זידאן.  10. חמזה  זידאן.  עלי   .9 עיסאוי.  מג'די   .8 חוש. 
ב"כ  ע"י  כולם  טאהא,  עאדל   .13 טאהא.  אמיר   .12 טאהא. 
טל'  ,17111 עילית  נצרת   ,1154 ת"ד  דקה,  אבו  מוחמד   עו"ד 

04-6568882, פקס' 04-6905108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.12.2014, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  מ–15  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני מועד הדיון בבקשה.

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

מוחמד אבו דקה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 13947-10

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

ח"פ בע"מ,  אחזקות  פון  אור  א.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-411468-5

והמבקש: גל מוסטאקי, מרח' מנחם בגין 6/6, קרית מוצקין 
.26231

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.10.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.12.2014, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.7.12.2014

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

גל מוסטאקי, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 28240-10-14

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

ח"פ בע"מ,  שמנים  שיווק  אל-רן  חברת  פירוק   ובעניין 
ביאליק  קרית   ,34 רח' חרושת  יוסף אלבר,  51-361654-0, אצל 

.27511

והמבקשת: חברת יצרני הצפון - ניפוח פלסטיק בע"מ, ע"י 
 ,4200 ת"ד   ,29 בניין   ,4060 מרח'  ואח',  מרואת  קוסאי  עו"ד  ב"כ 

נצרת 16000, טל' 04-6566150, פקס' 04-6465504.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 9.12.2014.

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

עדי ברכה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11548-06-14

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

ובעניין פירוק חברת ר. סובקרונו בע"מ, ח"פ 51-264612-6,

שילוני, אהוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או אח', מרח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235, טל' 03-7600400, 

פקס' 03-7600401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.1.2015, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.1.2015.

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

אהוד שילוני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53058-07-14

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

ח"פ בע"מ,  אספלט  סער  רפי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-310742-5

והמבקש: ביאדגו אמראו, ע"י ב"כ עו"ד אלי לזר, מרח' אבא 
הלל 7, רמת גן 52522, טל' 03-6123376, פקס' 03-7516612.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.11.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

בקשה  הוגשה   20.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.12.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 10.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 14.12.2014.

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

קוסאי מרואת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39390-03-14

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

ובעניין פירוק חברת צמיגי זמירו בע"מ, ח"פ 51-377617-9,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד זמירו, ת"ד 
2610, קלנסווה 40640, טל' 09-8783003, פקס' 09-8783001, דוא"ל 

.adv-zmerom@013.net

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.12.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

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

מוחמד זמירו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 19032-05-14

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

ובעניין פירוק חברת אורנת פארבולים בע"מ,

והמבקשת: חברת משה שאלתיאל אחזקות )2001( בע"מ, ע"י 
ב"כ ממשרד חיים צדוק ושות', עורכי דין, בית רובינשטיין, קומה 

18, רח' לינקולן 20, תל אביב 6713412.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.12.2014, בשעה 9.00.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דריה כנף, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: אחזקות ופיתוח בית עזרא - אגודה שיתופית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005873-5.

המען: בית עזרא, ד"נ אבטח 7928500.

תאריך רישום: כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(.

סוג ראשי: להחזקות.

סוג משני: להחזקות.

אגודה   - להב  חברי  מילואים  קרן  נאמנות  האגודה:  שם   )2(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005874-3.

המען: להב, ד"נ הנגב 85335.

תאריך רישום: כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה:  עץ מוכן געש - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(

מס' האגודה: 57-005875-0.

המען: חמדיה ד"נ געש.

תאריך רישום: כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

כ"ז בתשרי התשע"ד )21 באוקטובר 2014(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

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

שם האגודה: שומשו"ם שותפות מזון שובל משמר הנגב - 
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004678-9.

לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי 
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות  האגודות 
 ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה,   ממשרד 

פקס' 04-6470963.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.11.2014.

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

אלי לזר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 23232-09-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

לענייני  בישראל  האיסלאמית  העמותה  פירוק  ובעניין 
העלייה לרגל, ע"ר 58-036956-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   21.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.1.2015, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15627-10-14

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

בישראל  והאיחסון  ההובלה  מרכז  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-395163-2,

והמבקש: אייר סולומון, ע"י ב"כ עו"ד דריה כנף ו/או אלעד 
חן, ממשרד עורכי דין כנף, רח' ספיר 51/2, פרדס חנה 3710311.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.10.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.1.2015, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.1.2015
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עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,27.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גלוזמן ושות', מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף שם-טוב, עו"ד, מפרק

אורחאן רמות בע"מ
)ח"פ 51-407520-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רמות, ד"נ 
רמת הגולן 12948, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אלף, מפרק

אס. או. אס מובייל בע"מ
)ח"פ 51-4560983-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 9.30, במשרדי י. שוחט - עורכי 
לשם  אביב,  תל   ,39 המלך  דפנה, שדרות שאול  הדר  בית  דין, 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
הודיה בן שלום, מפרקת

המרכז לאיכות הבניה שליד איחוד הארכיטקטים 
והאינג'נרים בישראל בע"מ

)ח"פ 51-367326-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,35 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פופר, עו"ד, מפרק

פאו-טינק באנד בע"מ
)ח"פ 51-481518-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום 26.5.2013 ניתן צו לפירוק האגודה יזמויות 
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  רגבה 
 ,6608 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005030-2
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5314 עמ'  התשע"ג, 
10.9.2014, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(

מירון הכהן  
    רשם האגודות השיתופיות

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

עומק אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-391174-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בית  המפרק,  במשרדי   ,18.00 בשעה   ,22.12.2014 ביום  תתכנס 
ריינהולד כהן, רח' הברזל 26א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי בורוכוב, עו"ד, מפרק

טניל בע"מ
)ח"פ 51-203945-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' לאה  11.00, אצל המפרק,  26.12.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
גולדברג 6א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי קלמר, מפרק

דרייב סנטר חיפה בע"מ
)ח"פ 51-377173-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,25 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי קורן, מפרק

גט ג'וב משאבי אנוש והשקעות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273282-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הארבעה 
10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדה קוגן, מפרק

אינפיניטי תאורה בע"מ
)ח"פ 51-412065-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מגדל  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,26.1.2015 ביום  תתכנס 
ב.ס.ר. 3, קומה 12, רח' כנרת 5, בני ברק, טל' 03-6246250, פקס' 
03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

א.י.ד יהלומים לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-094799-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.1.2015, בשעה 15.00, במשרד עו"ד דוד מלניק, 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' החשמל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדל גוליאן שמואל, מפרק

יובלים בנגב בע"מ
)ח"פ 51-316315-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.12.2014, בשעה 12.00, במשרדי החברה, לשם 

דרך  המפרק,  במשרד   ,15.00 בשעה   ,30.12.2014 ביום  תתכנס 
השלום 53, מגדל הורד, קומה 20, גבעתיים 53454, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל אורן, עו"ד, מפרק

מאל סיון טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-111846-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, מגדל עתידים 
4, קומה 13, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז רייפנברג, עו"ד, מפרק

ארדן סוכנויות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-400292-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, מגדל עתידים 
4, קומה 13, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז רייפנברג, עו"ד, מפרק

גפן תעשיות אלומניום בע"מ
)ח"פ 51-426797-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,31.12.2014 ביום  תתכנס 
הנורית 239, מושב ביצרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן גבאי, מפרק

ליסינג מוניות )י.א.ל( בע"מ
)ח"פ 51-341643-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,21.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית בן גל, מפרק

ויז'ואל לייטינג סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-351777-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,21.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית בן גל, מפרק

בן גל ושות' עורכי דין
)ח"פ 51-448531-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,21.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית בן גל, מפרק

שער הים חקלאות ימית בע"מ
)ח"פ 51-287114-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.12.2014, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' מלח 
הארץ 7, עתלית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית גסטפרוינד, מפרקת

מיחשוב ישיר חממה טכנולוגית בע"מ
)ח"פ 51-261379-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יובל קציר, מפרק

בוס א.פ. שירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-468016-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה   ,16.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר קאסם, ליד בית ספר יסודי "זיאאן", לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שאדי עיסא, עו"ד, מפרק

ט.ס.ג.ש. החזקות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-364536-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.12.2014, בשעה 11.00, אצל טל סודק, רח' השרון 
19, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל סודק, מפרק

טיטי ביסטרו בע"מ
)ח"פ 51-472874-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, בשעה 10.00, בחנות "מזה", קניון 
סופי של המפרקת,  דוח  דרור, לשם הגשת  בני  דרורים, צומת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענתי אודם, מפרקת

אנלייטמנט סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-294907-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקים, רח' אבא 
הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל ורגון, עו"ד          מרדכי גלוסקה, עו"ד
ם י ק ר פ מ  

בית המשקיעים העצמאים בישראל בע"מ
)ח"פ 51-373449-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי באטון, מפרק

מרכז השרון ליזמים ומשקיעים בע"מ
)ח"פ 51-384530-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי באטון, מפרק

פולו מי חברה לתיירות ולתיירות צליינית בע"מ
)ח"פ 51-281244-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרב  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,28.12.2014 ביום  תתכנס 
ברוך מרכוס 5, חיפה, 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

א.א. וידאו בבי - צילום הפקות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-220546-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 

תתכנס ביום 25.12.2014, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' העמל 
1, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי אנוך, מפרק

ארנן רז חדרים נקיים )1999( בע"מ
)ח"פ 51-274529-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
התעשייה 16, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב שטרן, מפרק

וובסטוק בע"מ
)ח"פ 51-274497-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' מגידו 
3, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית אשכול, מפרקת

א.ש.ד. עץ בע"מ
)ח"פ 51-267433-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,28.12.2014 ביום  תתכנס 
קק"ל 15, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל דהן, מפרק

מרכז החשמל המאוחד - שרפמן פינס בע"מ
)ח"פ 51-288607-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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גולומב יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-262057-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הגפן 16, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יוסף,  כרמי 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון גולומב, מפרק

אייל חיים בע"מ
)ח"פ 51-178335-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קפלן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,8.1.2015 ביום  תתכנס 
20, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורנה אייל, מפרקת

אקרוטרייד ישראל בע"מ
)ח"פ 51-078303-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אשר ברש 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  5, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוריס אוסטרוף, מפרק

שי שחר גרופ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-363250-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שכטר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,8.1.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,6/1 יוסף 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פאבל שחר, מפרק

ירושלים 4, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק

דיאטבטיק בע"מ
)ח"פ 51-258228-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2015, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' טלר 
15, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גוהר ראובן חזן, עו"ד, מפרק

יוניברסל מוביל אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-314504-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.11.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור פינגרר,  
מרח' לינקולן 20, תל אביב 67134, ואת עו"ד ישראל ליברובסקי, 

מרח' אבן גבירול 76, תל אביב, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

מור פינגרר, עו"ד          ישראל ליברובסקי, עו"ד
ם י ק ר פ מ     

יוניברסל מוביל אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-314504-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.1.2015, בשעה 11.00, במשרד צלרמאיר, פילוסוף, 
רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עורכי דין, רח' לינקולן 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מור פינגרר, עו"ד          ישראל ליברובסקי, עו"ד
ם י ק ר פ מ     
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י.א.ר.ל. פיתוח עסקים בע"מ
)ח"פ 51-157843-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בר כוכבא 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  36, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אורמן, מפרק

דפוס לוין ושות בע"מ
)ח"פ 51-090450-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פרל 
23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל לוין, מפרק

אם ג'י או צ'יינה בע"מ
)ח"פ 51-458824-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,10.00 8.1.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרקת,  דוח  58, הרצליה, לשם הגשת  עקיבא  רבי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית לייטמן, מפרקת

מטווח בזלת בע"מ
)ח"פ 51-340078-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,26.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חצר המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

ע.ל.ר.ע. צנרת )1992( בע"מ
)ח"פ 51-169119-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ויצמן 28, 
קדימה-צורן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן עזיזה, מפרק

אלמוג את מקדסי - בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-227776-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פלמ"ח 45, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מריו זוזל, מפרק

אלמוג שירותי כספומט בע"מ
)ח"פ 51-398009-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פלמ"ח 45, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מריו זוזל, מפרק

ע.מ. השקעה בטכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-398010-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פלמ"ח 45, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מריו זוזל, מפרק
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי דנציגר, עו"ד, מפרק

בארות רוח בע"מ
)ח"פ 51-454846-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
אבא הלל 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב כהן, עו"ד, מפרק

אי.אם.אי )הנדסה מיכנית בינלאומית( בע"מ
)ח"פ 51-307727-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
יוני נתניהו 14, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כפיר קלוד, מפרק

אלי גבס בע"מ
)ח"פ 51-264453-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

סטאר נכסים ק.מ בע"מ
)ח"פ 51-248895-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,31.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,27 טשרניחובסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים מגיד, עו"ד, מפרק

בועז רוה עורכי דין
)ח"פ 51-241171-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.3.2015, בשעה 14.00, במשרד בועז רוה עורכי דין, 
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי רוה, מפרק

דובדבן ההר תכנון עיצוב ובינוי איכותיים בע"מ
)ח"פ 51-303598-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי דנציגר, 

מרח' הנוטעים 2, קרני שומרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי דנציגר, עו"ד, מפרק

דובדבן ההר תכנון עיצוב ובינוי איכותיים בע"מ
)ח"פ 51-303598-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.1.2015, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שומרון,  קרני   ,2 הנוטעים 
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 ,15.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נכסי אמרות טהורות בע"מ
)ח"פ 51-402156-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6096990 טל'   ,67062 6, תל אביב  ורטמן, מרח' החרוץ  יעקב 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יעקב ורטמן, עו"ד, מפרק

נדלון בע"מ
)ח"פ 51-368445-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עדי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
זמיר, רח' קרפל 11, קרית חיים, טל' 050-6306865, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

בק 2 לייף בע"מ
)ח"פ 51-468601-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

יו-ויולט אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-506662-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

רדיאל פתרונות מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-445793-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
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אייל ימין בע"מ
)ח"פ 51-478562-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טלי מנשה, ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין, רח' 

דרך אבא הלל 16, רמת גן, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
טלי מנשה, עו"ד, מפרקת

איזיא חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-194300-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.10.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את זאב רונן, מרח' הסמדר 15, ת"ד 1470, גבעת עדה 37808, טל' 

052-4767531, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב רונן, מפרק

א.גיל שירות מזון בע"מ
)ח"פ 51-319347-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 

 ,11.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדי זמיר, מפרק

סלפי קום. בע"מ
)ח"פ 51-464043-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,26.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 
טל'  רחובות,   ,1 קומה   ,1 המדע  רח'  פריד,  רונן  אצל  אהרונוב, 

08-9477080, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון אהרונוב, עו"ד, מפרק

אודלייה הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-493221-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענבל 
למפרקת   ,052-5958848 טל'  מוצקין,  קרית   ,3 תמרי  מרח'  צבר, 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
ענבל צבר, מפרקת
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 ,21.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עופר לנקרי, עו"ד, מפרק

קונקטו טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-387484-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שפירא, מרח' רוטשילד 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דן שפירא, מפרק

נירון בנמינה בע"מ
)ח"פ 51-301403-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
הכהן, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורי הכהן, מפרק

כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21.10.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 

03-6218222, פקס' 03-6218200, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

טופ דרייבר בע"מ
)ח"פ 51-473587-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 

זאבי פרקש, מרח' הרצל 73, פתח תקוה 90693, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, 
בשעה 20.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צביקה זאבי פרקש, מפרק

אס. קיי. פיי אופנה בע"מ
)ח"פ 51-427590-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עופר לנקרי, מרח' יוחנן בן זכאי, טבריה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון מהולל, עו"ד, מפרק

ג'אמפטאפ )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-382252-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל סוסן, 
ממגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל סוסן, עו"ד,  מפרק

לראשון מערב ייזום נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-448224-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,28.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק טויזר, מרכז עזריאלי 

1, המגדל העגול, קומה 34, תל אביב 67021, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברק טויזר, עו"ד, מפרק

מ.פ. לוח אם בע"מ
)ח"פ 51-263233-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2014, התקבלה החלטה 
שניידרמן,  ישראל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' האומנים 14, תל אביב, למפרק החברה.

ר.צ. מיכון הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-158733-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
צבי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

רטר, מרח' הרב קוק 33, קרית מוצקין, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי רטר, מפרק

ד.ס פולימרס בע"מ
)ח"פ 51-472792-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרינה 

פרלה, מרח' ויצמן 2, תל אביב 64239, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרד עו"ד גולן גולדשמידט, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מרינה פרלה, מפרקת

ר.ר.מ. 98 בע"מ
)ח"פ 51-221100-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מהולל, 

משד' אבא אבן 10, הרצליה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סיגל גדול, מפרקת

נוקס, מוצרים חכמים בע"מ
)ח"פ 51-341125-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן שמש-ברוך, מרח' 

שלמה המלך 15, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת

לויצקי צמחי מרפא )2011( בע"מ
)ח"פ 51-463600-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן בן עמי, מרח' 

צה"ל 3, ת"ד 487, אשקלון 7810401, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן בן עמי, עו"ד, מפרק

אלתאיר השקעות וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-309709-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן בן עמי, מרח' 

צה"ל 3, ת"ד 487, אשקלון 7810401, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל שניידרמן, עו"ד, מפרק

י.ר אביבי מחנאות וספורט בע"מ
)ח"פ 51-199877-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אביבי, מרח' החליל 

12/3, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק אביבי, מפרק

גוש 6159 חלקה 331 בע"מ
)ח"פ 51-013620-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן קרמר, ממשרד  
עו"ד מ. פירון ושות', רח' אבא הלל 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן קרמר, עו"ד, מפרק

פייר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-304862-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל גדול, מרח' האפרסק 

34, ראש פינה, טל' 050-8501179, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעזר פישמן, מפרק

אינטליג'נס סקיוריטי טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-413245-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2014, התקבלה החלטה 
הרבסט,  ישראל  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
יקום  יורופארק  צרפת,  בניין  בע"מ,  אינדוסטריס  לוג'יק  אצל 

60972, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה ישראל הרבסט, מפרק

סנטרי טכנולוג'י גרופ איי.אל בע"מ
)ח"פ 51-340445-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2014, התקבלה החלטה 
הרבסט,  ישראל  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
יקום  יורופארק  צרפת,  בניין  בע"מ,  אינדוסטריס  לוג'יק  אצל 

60972, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה ישראל הרבסט, מפרק

ר.י.מ בלן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-416516-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2014, התקבלה החלטה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן בן עמי, עו"ד, מפרק

לאודלי בע"מ
)ח"פ 51-459756-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

פילו חברה לדיג בע"מ
)ח"פ 51-367065-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר פילו, מרח' עיר 

שמש 45, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   20 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר פילו, עו"ד, מפרק

כ.פ.ק תעשיות בשר בע"מ
)ח"פ 51-211160-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2014, התקבלה 
פישמן,  אליעזר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.
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דאג ג'ואיש דיירקטוריז ישראל בע"מ
)ח"פ 51-419872-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' החושלים 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה   ,7 קומה   ,C בניין  ,6
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי רן, עו"ד, מפרק

טי. אל. טי. פתרונות טכנולוגיים בע"מ
)ח"פ 51-419999-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,28.12.2014 ביום  תתכנס 
הבעל שם טוב 45, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד כהן, מפרק

תעשיות כברי אחזקה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-134687-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שלוש  מימוני  במשרד   ,10.00 בשעה   ,29.12.2014 ביום  תתכנס 
ושות' - משרד עורכי דין, רח' החשמונאים 100, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
איתן מימוני, עו"ד, מפרק

ספיקה מז'ורמנט בע"מ
)ח"פ 51-470664-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נעמי 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,21
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנשה ברק, מפרק

הרבסט,  ישראל  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
יקום  יורופארק  צרפת,  בניין  בע"מ,  אינדוסטריס  לוג'יק  אצל 

60972, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה ישראל הרבסט, מפרק

קדמת חיפה ניהול מבנים בע"מ
)ח"פ 51-250790-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,26.10.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מריו זוזל, מרח' פלמ"ח 45, חיפה, למפרק החברה.

מריו זוזל, מפרק

ענף ראשי בע"מ
)ח"פ 51-250481-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' 
החושלים 6, בניין C, קומה 7, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי רן, עו"ד, מפרק

הדס ארזים ניהול )2007( בע"מ
)ח"פ 51-398790-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקים,  אצל   ,18.00 בשעה   ,28.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' נורדאו 87, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ארצי          עדינה ברנר          עמוס פרי
ם י ק ר פ מ     
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נושים,  ידי  על  פירוק  על  החברה  החלטת  היום:  סדר  על 
אישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לפי 

הצעת הנושים ומינויו.

נאיף אלכרישאת, דירקטור  

ארט אוף ליווינג בישראל 
)ע"ר 58-038852-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 28.9.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 ,61241 אביב  תל   ,24274 ת"ד  פז,  דפנה  ד"ר  את  ולמנות  מרצון 

למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
ד"ר דפנה פז, מפרקת

פרסום מ. פוינט בע"מ
)ח"פ 51-407185-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2014, התקבלה החלטה 
פה אחד, לבטל את הליכי הפירוק של החברה ולבטל את מינויו 

של משה מסיקה, מרח' הפעמונית 7, אורנית, למפרק החברה.

אלדד שגב, עו"ד
בא כוח החברה 

עיזבון המנוחה דייזי קולטקר 
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי עו"ד מאיר כהן, מרח' היהלום 12, רחובות, 
משפחה  לענייני  המשפט  בית  צו  לפי   ,15.9.2013 ביום  נתמנה 
מחוז המרכז, בתיק ת"ע 24788-10-10, למנהל עיזבון המנוחה 

דייזי קולטקר, שנפטרה בישראל ביום 1.12.2009.

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בכתב 
ובדואר רשום למנהל העיזבון לפי הכתובת הנ"ל על תביעותיו 

מהעיזבון וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

מאיר כהן, עו"ד, מנהל עיזבון

ספארקטק בע"מ
)ח"פ 51-293114-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פלג,  ערן  עו"ד  12.00, במשרד  31.12.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' יגיע כפיים 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה פלג, מפרק

רון בנימין ייעוץ והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-344539-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 16.00, במשרד עו"ד חיים 
קרויטורו, רח' אבן גבירול 124, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
גילי פלג, מפרקת

שער הים חקלאות ימית בע"מ
)ח"פ 51-287114-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  ו–338   327 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.12.2014, בשעה 11.30, אצל המפרקת, 
רח' מלח הארץ 7, עתלית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית גסטפרוינד, מפרקת  

ח.ח.א.ל. יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-343797-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
חיים  רח'  קנטור,  דוד  עו"ד  במשרד   ,30.11.2014 ביום  תתכנס 

יחיל 3, באר שבע.




