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הודעה על הטלת תפקיד מנהל כללי של משרד המשפטים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המשפטי  ליועץ  המשנה  ליכט,  אבי  על  הטלתי  המדינה, 
של  הכללי  המנהל  תפקיד  את  )כלכלי-פיסקלי(,  לממשלה 
משרד המשפטים, מעת צאתה של המנהלת הכללית של משרד 
ועד   )2015 בפברואר   1( התשע"ה  בשבט  י"ב  ביום  המשפטים 

שובה ביום י"ז בשבט התשע"ה )6 בפברואר 2015(. 

כ"ג בשבט התשע"ה )12 בפברואר 2015(
)חמ 3-56-ה2(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הארכת מינוי יושב ראש לוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות, 
התשל"ה-11975, ובהתאם לסעיף 60א לחוק זה, אני מאריך את 
מינויו של השופט )בדימוס( שלום ברנר2, נציג היועץ המשפטי 
לממשלה, ליושב ראש הוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של 
מועמדים לכהונת חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא 
יושב ראש של  לכהונת  וכן  כינויו שונה,  דומה אף אם  תפקיד 
אותם גופים או מנהל כללי בהם, והכול לעניין מינויים לכהונה 

בתאגידים שהוקמו בחוק וכן בגופים אחרים שהוקמו בחיקוק.

תוקף המינוי עד יום י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(.

י"ג בשבט התשע"ה )2 בפברואר 2015(
)חמ 3-765-ה2(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 92.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2795.  2

 הארכת מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע 
לפנים משורת הדין

לפי כללי עבודתה של הוועדה המייעצת למנהל הכללי של 
 משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין 

)"ועדת למ"ד"(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי כלל 3)א()1( לכללי עבודתה של הוועדה 
הטבות  במתן  הביטחון  משרד  של  הכללי  למנהל  המייעצת 
לפנים משורת הדין )"ועדת למ"ד"(, התשס"ה-12005, ובהמלצת 
שר הביטחון, אני מאריכה את מינויה של מיכל שריר2, שופטת 
בדימוס, ליושבת ראש הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין 

שלפי הכללים האמורים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ד בטבת התשע"ה )15 בינואר 2015(
)חמ 3-4883(        בנימין נתניהו
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
י"פ התשס"ה, עמ' 1138.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2038.  2

מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950

חיילים  משפחות  לחוק  35א)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו 
שריר,  מיכל  את  ממנה  אני  הביטחון,  ובהמלצת שר  החוק(,   -
לפנים  סיוע  למתן  הוועדה  ראש  ליושבת  בדימוס,  שופטת 

משורת הדין שלפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ד בטבת התשע"ה )15 בינואר 2015(
)חמ 3-4883(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

מינוי חברות לוועדות ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

מקרקעין  מיסוי  לחוק  89)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
לחוק,   33 סעיף  לעניין  ערר  בוועדות  לחברות  מטה  הרשומות 

כמפורט להלן:

במחוז מרכז:

תרצה גורטלר

לאה מרגלית

במחוז דרום:

תרצה גורטלר

בשבט  כ"ג  מיום  לשנתיים,  מרכז  במחוז  המינויים  תוקף 
התשע"ה )12 בפברואר 2015(.

תוקף המינוי במחוז דרום לשנתיים.

כ"ח בטבת התשע"ה )19 בינואר 2015(
)חמ 3-324-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45.  1

מינוי חברים לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, 

התשנ"ד-1994

החברות  לכללי  2)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, התשנ"ד-11994, אני 
ממנה את ד"ר לאה פסרמן יוזפוב ואת עו"ד לנא ורור, לחברות 
החברות  רשות  לפני  להמליץ  שתפקידה  המייעצת,  הוועדה 
חשבון  רואה  של  מינויו  ביטול  או  מינויו  בדבר  הממשלתיות 
חשבון  רואי  של  שכרם  קביעת  ובדבר  ממשלתית,  לחברה 

לחברות ממשלתיות.

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב המינוי.
 

ק"ת התשנ"ד, עמ' 590.  1
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הטכנולוגי,  הגן   ,8 קומה  המגדל,   23 בניין  הוועדה:  מען 
מלחה, ירושלים 96951, רשות החברות הממשלתיות.

כ"ט בשבט התשע"ה )18 בפברואר 2015(
)חמ 3-124-ה1(       בנימין נתניהו

ראש הממשלה,  
ממלא מקום שר האוצר  

וממלא מקום שר המשפטים  

מינוי חברים לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, 

התשנ"ד-1994

החברות  לכללי  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994,  ושכרם(,  חשבון  רואי  )מינוי  הממשלתיות 
ראש  יושב  בידי  רואי החשבון שאושרה  פי הצעת לשכת  על 
מועצת רואי חשבון, אני ממנה את יוסף אבו נאסר ואת אורי 
בארי, לחברים בוועדה מייעצת, שתפקידה להמליץ לפני רשות 
החברות הממשלתיות בדבר מינויו או ביטול מינויו של רואה 
חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרם של רואי חשבון 

לחברות ממשלתיות.

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב המינוי.

הטכנולוגי,  הגן   ,8 קומה  המגדל,   23 בניין  הוועדה:  מען 
מלחה, ירושלים 96951, רשות החברות הממשלתיות.

כ"ט בשבט התשע"ה )18 בפברואר 2015(
)חמ 3-124-ה1(        בנימין נתניהו

ראש הממשלה,  
ממלא מקום שר האוצר  

וממלא מקום שר המשפטים  
ק"ת התשנ"ד, עמ' 590.  1

מינוי חבר לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, 

התשנ"ד-1994

החברות  לכללי  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994,  ושכרם(,  חשבון  רואי  )מינוי  הממשלתיות 
על פי הצעת רשות החברות הממשלתיות, אני ממנה את רם 
פיתוח   - ישראל  נמלי  חברת  דירקטוריון  ראש  יושב  בלינקוב, 
להמליץ  שתפקידה  המייעצת,  בוועדה  לחבר  בע"מ,  ונכסים 
לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו או ביטול מינויו 
של רואה חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרם של 

רואי חשבון לחברות ממשלתיות.

או  תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב המינוי 
עד סיום כהונתו כיושב ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית, 

לפי המוקדם מביניהם.

הטכנולוגי,  הגן   ,8 קומה  המגדל,   23 בניין  הוועדה:  מען 
מלחה, ירושלים 96951, רשות החברות הממשלתיות.

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-124-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה,  

ממלא מקום שר האוצר  
וממלא מקום שר המשפטים  

ק"ת התשנ"ד, עמ' 590.  1

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי את ד"ר אסתר 
ליפסקר, רישיון מס' 11654, לחברה נוספת ברשימת הרופאים2 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(
)חמ 3-183-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3076.  2

הודעה בדבר ביטול מינוי
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואיות עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, ביטלתי מינוי חברים 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

ד"ר הרפז דוד, רישיון מס' 17441;

ד"ר רוביצק אודיל יולנדה, רישיון מס' 29109.

ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(
)חמ 3-183-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3074.  2

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

)הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011  
המקומיות  הרשויות  לבקשת  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
המפורטות בטור ב', לפי העניין, ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי 
הפקחים  את   ,)2015 בפברואר   8( התשע"ה  בשבט  י"ט  ביום 
העירונים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת 

ישראל בפעולות למניעת אלימות:

טור א'
שם ומשפחה

טור ב'
רשות מקומית

קרית אתאאברהם אביטן

קרית אתאשי מנטיקה

קרית אתאאורן ווסקו

קרית אתאאלירן חמו

קרית אתאתומר סופר
 

ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ג, עמ' 113.  1
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בדצמבר   31( בטבת התשע"ז  ב'  יום  עד  זו  הרשאה  תוקף 
2016( וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

י"ד בשבט התשע"ה )3 בפברואר 2015(
)חמ 3-279-ה2(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1995

הדיינים,  לחוק  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11995, אני ממנה את הרב אברהם שיינפלד, אב בית 
הרבני  הדין  בית  אבות  לראש  בירושלים,  האזורי  הרבני  הדין 
האזורי בירושלים, מיום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015(.

ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(
)חמ 3-403-ה4(

יצחק יוסף  
הראשון לציון הרב הראשי לישראל  

ונשיא בית הדין הרבני הגדול  
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, 

התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א לתקנות בית הדין לעבודה 
אני  התש"ן-11990,  מהיר(,  בדיון  התביעה  סכום  )קביעת 
מודיע כי מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, הסכום של 

התובענות בדיון מהיר הוגדל ל–27,400 שקלים חדשים.

ט"ו בשבט התשע"ה )4 בפברואר 2015(
)חמ 3-730-ה2(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התש"ן, עמ' 966; י"פ התשע"ד, עמ' 3615.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת 
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
דצמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2014 היה 3.58 אחוזים.

כ"ו בשבט התשע"ה )15 בפברואר 2015(
)חמ 2468—3(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

טור א'
שם ומשפחה

טור ב'
רשות מקומית

קרית אתאשרון סיבוני

קרית אתאיזיד שווילי

קרית אתאעמאר ענאן

קרית אתאציון שרעבי

לודעמנואל גולדשמיט

רמת גןאורן מחלב

רמת גןרז גולדפרב

רמת גןאסף בר דוד

רמת גןעומר קראווני

ראש העיןנעימה ערוסי

ראש העיןמידאני זוהר

ראש העיןאפרת לולו

ראש העיןמשה נועם

ראש העיןיוגב מליחי

ראש העיןרצון אהרון

ראש העיןיוסי בר

ראש העיןערן עזרא

ראש העיןאלישר בראילובסקי

תוקף ההסמכה עד יום ט"ו באב התשע"ה )31 ביולי 2015( 
וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

י"ט בשבט התשע"ה )8 בפברואר 2015(
)חמ 3-4343(     יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
העסקיים  ההגבלים  רשות  עובדי  את  מרשה,  אני  )עדות(1, 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  המפורטים 
סעיפים 239, 284, 287, 290 עד 292, 295, 415, 418 עד 420, 423, 425 

לחוק העונשין, התשל"ז-21977:

יריב שבתאי חיים ארביב  

עדי אגוזי אריאלה יוסטמן ולד 

גדי פרל דוד דרוויש  

גל סגול דותן עוזרי  

שלום יהודה הדר עדוי   

אסף דהן וסים אליאס  

שחף ישר עדי גלנטי   

אור בלקין חמי מרקוס  
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2
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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
 4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בדבר  והודעה   ,2235 עמ'  התשס"א,   ,4978 הפרסומים 
 ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  דפוס  טעות  תיקון 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1492 עמ'  התשע"ג, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת ו/

או מאושרת, דרך חדשה ו/או הרחבת דרך, מעבר ציבורי 
להולכי רגל.

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 בירושלים, שכונת שרפת, המזוהה כשטחים   
בלתי מוסדרים, הידועים כחלקים ממגרשים 1, 21, 22, 23 לפי 
תכנית 4552 המאושרת, והמזוהה כשטח בין קואורדינטות 
-218.474( אורך 168.687-168.474 לפי רשת ישראל הישנה 
החדשה(  ישראל  רשת  לפי  אורך  קואורדינטות   218.687
ובין קואורדינטות רוחב 128.028-127.787 לפי רשת ישראל 
רשת  לפי  רוחב  קואורדינטות   628.028-627.787( הישנה 
ישראל החדשה(, לפי תכנית 4552 המאושרת; סך הכל שטח 
להפקעה כ–4,873 מ"ר, הצבוע בצבעים חול, אדום, ירוק עם 
קווים אלכסוניים בצבע שחור, כמסומן בתשריט תכנית 4552 

המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין בדבר רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
 4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4978, התשס"א, עמ' 2235, והודעה בדבר תיקון 
התשע"ג,   ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  דפוס  טעות 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1492 עמ' 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
ו/או  קיימת  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

מאושרת, דרך חדשה ו/או הרחבת 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

כשטח  המזוהה  שרפת,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
ישראל  רשת  לפי   168.560-168.390 אורך  קואורדינטות  בין 
רשת  לפי  אורך  קואורדינטות   218.560-218.390( הישנה 
 127.680-127.470 רוחב  קואורדינטות  ובין  החדשה(  ישראל 
קואורדינטות   627.680-627.470( הישנה  ישראל  רשת  לפי 
בלתי  כשטחים  המזוהה  החדשה(,  ישראל  רשת  לפי  רוחב 
תכנית  לפי   12  ,11 ממגרשים  כחלקים  והידועים  מוסדרים 
מ"ר,  כ–3,454  להפקעה  שטח  הכל  סך  המאושרת;   4552
הצבוע בצבעים חול, אדום, כמסומן בתשריט תכנית 4552 

המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין בדבר רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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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גוש
 חלק

מחלקה
 שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

דרך520740384.70

שצ"פ4053.78

דרך52081311.329.92

ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

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  בש/114א, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,260 עמ'  התשס"ה,   ,5337 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)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 דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור 

ושטח נוף פתוח.

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 בבית שמש, ששטחה 8,230.20 מ"ר, המזוהה   
כגוש 5201 -

 חלק
מחלקה

 שטח להפקעה
ייעוד)במ"ר(

דרך משולבת2353.01

דרך23377.91

דרך משולבת247.70

שצ"פ2514.47

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  בש/מק/138ה, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3112 עמ'  התש"ס,   ,4868 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)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 דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור 

ושטח נוף פתוח.

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 בבית שמש, ששטחה 35,040.93, המזוהה לפי   
הטבלה הזו:

גוש
 חלק

מחלקה
 שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

דרך5207293,225.11

מבנה ציבור291,587.33

שטח נוף פתוח2915.17

שצ"פ302,515.91

דרך3010,863.74

שטח נוף פתוח305,455.67

שצ"פ301,061.87

דרך372,006.05

שטח נוף פתוח37456.73

שצ"פ370.12

דרך383,820.17

שטח נוף פתוח381,270.98

שצ"פ38555.53

 
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.

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מי/853/א, 
הפרסומים 5018, התשס"א, עמ' 4016, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)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 דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור 

וכיכר עירונית.

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 בבית שמש, ששטחה 154,697.58 מ"ר, המזוהה   
לפי הרשימה הזו:

גוש
 חלק

מחלקה
 שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

דרך517112,131.77

דרך5231426,507.51

שצ"פ48,182.72

מבנה ציבור428,756.91

דרך52,968.09

שצ"פ51,895.84

מבנה ציבור5830.49

דרך614,249.67

שצ"פ64,506.63

מבנה ציבור63,972.92

דרך34297116,267.16

שצ"פ11,190.79

מבנה ציבור122,671.05

 חלק
מחלקה

 שטח להפקעה
ייעוד)במ"ר(

דרך משולבת27287.27

מבני ציבור2867.93

דרך משולבת28192.23

דרך29118.23

מבני ציבור30480.73

דרך30110.18

מבני ציבור31250.53

דרך310.12

שצ"פ33457.18

דרך33225.77

שצ"פ3422.86

דרך משולבת34344.90

דרך36254.97

שצ"פ6192.58

דרך משולבת610.29

דרך61777.07

דרך משולבת6294.29

דרך623.34

מבני ציבור6375.48

דרך משולבת6360.58

שצ"פ6416.27

דרך6416.00

שצ"פ6824.08

דרך6815.43

שצ"פ93118.57

שצ"פ94239.33

דרך94135.78

שצ"פ1021,816.33

דרך משולבת102668.16

דרך102627.43

שצ"פ10481.24

דרך10498.48

ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

        משה אבוטבול
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

 
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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דרך3427438491.06

שצ"פ38580.96

מבנה ציבור382,704.56

דרך39165.25

שצ"פ39492.29

מבנה ציבור404,328.52

דרך48451.53

שצ"פ48931.35

דרך3427821793.67

שצ"פ21135.73

מבנה ציבור34278211,644.13

שצ"פ221,390.92

דרך231,153,09

שצ"פ233,061.19

מבנה ציבור231,571.45

שצ"פ28563.42

מבנה ציבור471,141.02

דרך4715.12

שצ"פ471,011.53

דרך342797280.69

שצ"פ73,584.59

דרך8318.79

שצ"פ88,068.62

י"ט בשבט התשע"ה )8 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

_______________

תיקון טעות
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6813, התשע"ד, עמ' 
5899, לעניין תכנית גז/במ/18/424 )פתח תקוה(, בתוספת, במקום 
"גוש 6811 - ח"ח 34 בשטח של 841 מ"ר; ח"ח 36 בשטח של 573 
מ"ר; ח"ח 40 בשטח של 353 מ"ר; הייעוד: שב"צ" צריך להיות גוש 
)ח"ח  מ"ר, בשלמות לשב"צ  6811 - חלקה 65 בשטח של 1,767 
ישנות 34 בשטח של 841 מ"ר לשב"צ, ח"ח 36 בשטח של 573 מ"ר 

לשב"צ, ח"ח 40 בשטח של 353 לשב"צ(".

גוש
 חלק

מחלקה
 שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

דרך34297712,769.31

שצ"פ76,347.36

מבנה ציבור71,449.36

ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

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  בש/835/ח, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,818 עמ'  התשס"ה,   ,5350 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)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 דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטח ציבורי 

פתוח עם מיתקן הנדסי ומבני 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. 
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 בבית שמש, ששטחה 50,053.19 מ"ר, המזוהה   
לפי רשימה זו:

גוש
 חלק

מחלקה
 שטח להפקעה

ייעוד)במ"ר(

דרך34271611,228.10

שצ"פ619,980.42

מבנה ציבור613,965.19

 חלקגוש
מחלקה

 שטח להפקעה
ייעוד)במ"ר(
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

7779000171  
 קומות  מס'הגדלת זכויות בנייה ו: שם התכנית

 למבני מגורים בצפון בית חנינה
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

: ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול
 27 תשריט  22 הוראות : גרסת 7778001575

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
כוחה ניתן להוציא תכנית שמ: התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 92 ביטול
 55750מק/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בית חנינא החדשה   .: ירושלים רחוב: יישוב

 צפון בית חנינא
 X: 221369קואורדינטה 
 Y: 639479קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .505: חלקות במלואן, לא מוסדר, 57971: גוש

 

 : מגרשים
 55750בהתאם לתכנית  5

 

 : מטרת התכנית
 תוספת קומות ויח"ד נוספות בשלושה מבני מגורים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
. קביעת בינוי עבור תוספת קומות לשלושה מבני 2

 מגורים לשם תוספת יח"ד.
מ"ר, מתוכם  2,822.7. קביעת סך שטחים בתוכנית ל5

 מ"ר שטחי שירות. 098.7 מ"ר לשטח עיקרי ו 2,555.7
 . קביעת קווי בניין חדשים.7
 יח"ד. 59 יח"ד ל 55 יח"ד מ. הגדלת מס' 1
קומות בבניינים  9 קומות ל 7 . הגדלת מס' קומות מ9

 .5קומות בבניין מס'  7 קומות ל 2 ומ 5 ו 2מס' 
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.0
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 הריסה.. קביעת הוראות בגין מבנה ל57
 

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97להגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

  ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: 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 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

7700100171  
 תוספת בנייה לבניין קיים, ג'בל אל מוכבר: שם התכנית

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

הועדה המקומית  מחוז ירושלים ובמשרדיבנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 55 תשריט  51 הוראות : גרסת 7711509575: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 / א2995 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים, 5ג'בל מוכבר : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 223175קואורדינטה 
 Y: 628700קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 55258: גוש

 

 : מטרת התכנית
 תוספת קומות ויח"ד.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ב'. 9שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים 

 יח"ד.  9יח"ד לסה"כ  7תוספת 
קומות מעל חניה תת  7למרבי הקומות ה מס'קביעת 

 קרקעית.
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 .7.77מטר מעל   51.57קביעת גובה מרבי ל
ים לסה"כ הבניין למרביהבנייה הקביעת שטחי 

מ"ר שטחים עקריים ו 090.91מ"ר )מתוכם  5510.25
 מ"ר שטחי שירות(. 598.59

 ים חדשים.מרביקביעת קווי בניין 
 קביעת הוראות בגין חניה  תת קרקעית.

 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.

 קביעת הוראות בגין הריסה.
 ביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.ק

 

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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

 ,ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: 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  סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 א /18000
 בנין מגורים שכ' אלשיאח: שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית מחוז ירושלים בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 א   /55099: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 2999 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שייאח, שכונת אל , ירושלים: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 223850קואורדינטה 
 Y: 632625קואורדינטה 

 : גושים וחלקות
 .57989: גושים בחלקיות

 

 : מטרת התכנית
תוספת קומות והרחבת בנין מגורים קיים, והקמת בנין 

 שייח. חדש  בצמוד לבנין הקיים אל 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד ודרך כפרית  9. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5

 לאזור מגורים ב' ודרך חדשה.
, תוספת עת בינוי עבור תוספת  לשם הרחבות. קבי2

 חדש.ין קיים והקמת בנין יקומות לבנ
מ"ר מתוכם  5795,17. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 5

מ"ר שטחי שרות  597מ"ר שטחים עיקריים ו 5550,17
 מ"ר שטח חניה תת קרקעי. 277ומתוכם 

 . קביעת קווי בנין.7
 יח"ד. לשלוש יח"ד הקיימות. 7. קביעת תוספת של 1
קומות , לחלק הקיים עפ"י   7 קומות ל מס'. קביעת 9

קומות על קומת חניה תת קרקעית  5 וי ונספח הבינ
 ין ב' עפ"י נספח הבינוי.ילחלק החדש מהבנ

 ביצוע  למימוש התכנית. . קביעת שלבי0
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ולשימור.8

 

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

.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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: טלפון

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

7708000171  
קומות  2הרחבת בנין קיים ותוספת : שם התכנית

 שעפטיח"ד חדשות שכ'8לשם יצירת 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

קומית ירושלים מופקדת תכנית מתאר מבנייה לתכנון ול
 0 תשריט  9 הוראות : גרסת 7705909575: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 92 ביטול
 / א5719במ/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1722 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רח אל ח'נסהשעפט, שועפאט: ירושלים רחוב: יישוב

 X: 222064קואורדינטה 
 Y: 635949קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .571: חלקות במלואן, לא מוסדר, 57178: גוש

 

 : מטרת התכנית
יח"ד  5מעל בניין קיים לשם יצירת  קומות 2תוספת 
 חדשות

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד לאזור  1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5

 מגורים ב'.
 879.81בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 218.97מ"ר שטחים עיקריים ו 970.51)מתוכם  מ"ר
 מ''ר שירות.

 : להלן. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט 5
קומות חדשות  מעל הבניין  2קביעת בינוי לתוספת  

יחידות דיור חדשות והרחבת יח"ד  5הקיים לשם יצירת 
 +, בהתאם לנספח בינוי.7.77קיימת במפלס 

 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בנייה חדשים.7
 יחידות דיור. 7 יחידות הדיור ל מס'. קביעת 1
ת מעל קומת מרתף קומו 5 קומות ל מס'. קביעת 9

 חלקית.
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.0
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים.8

 .קביעת הוראות בגין גדר להריסה.57
 

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

.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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 .72-9289955: טלפון

כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
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 : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

7798900171  
, 8יח"ד ברח' פולנסקי  2הרחבות ותוספת : שם התכנית

 שכונת שמואל הנביא.
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת בנייה לתכנון ול
 9 תשריט  57 הוראות : גרסת 7785811575: מס'

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

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 / א5559 שינוי

 / ב1599 כפיפות
 1722 כפיפות
 5559 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 5פולונסקי : ירושלים רחוב: יישוב

החזית הקדמית פונה לרח' פולנסקי, והחזית האחורית 
 פונה לרח' שמואל הנביא.

 בשכונת שמואל הנביא.
 X: 221135קואורדינטה 
 Y: 633335קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : וחלקותגושים 
 .512: חלקות במלואן, מוסדר, 57791: גוש

 

 : מטרת התכנית
 .5יח"ד ברח' פולנסקי  2שינוי ייעוד, הרחבה ותוספת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיעוד : עודי הקרקע כמפורט להלןישינוי במערך י  2.2.5

 מסחרי מיוחד ליעוד מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 : לתוספות בנייה כמפורט להלןקביעת בינוי   2.2.2

 תוספת בנייה בקומת הקרקע וקומת הגלריה.
הגבהת קומת הגג לקומה רגילה, הרחבות יח"ד קיימות 

 יח"ד חדשות. 2ותוספת 
 תוספת מעלית.

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל  2.2.5
 5259בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה  2.2.7

מ"ר  522ים עיקריים ומ"ר שטח 2987 : מ"ר )מהם
 שטחי שירות(
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 0קומות וגג רעפים ל 9הגדלת מס' הקומות מ 2.2.1
 קומות וגג רעפים.

 .59 קביעת מס' יח"ד על 2.2.9
 קביעת שימושים עבור מוסד. 2.2.0
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.  2.2.9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   2.2.8

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין מבנים, וסגירות חניה להריסה.  2.2.57

 

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
י ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למשרד72-9287295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: 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 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

7110070171  
תוספת שתי קומות על בניין קיים+ : שם התכנית

 הצעת בניין חדש בשכ' בית חנינה.
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 50 תשריט  25 הוראות : גרסת 7559979575: מס'

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

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 / א5995 שינוי

 / א5719במ/  ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 1722 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים.: יישוב

 בישוב בית חנינא מחוז ירושלים
 

 X: 221066קואורדינטה 
 Y: 637564קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .527, 525, 522, 525: חלקי חלקות, מוסדר, 57955: גוש

 

 : מגרשים
 א5995בהתאם לתכנית  9

 

 : מטרת התכנית
תוספת של שתי קומות על בניין קיים, והקמת בניין חדש 

 קומות. 9בן 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד למגורים ב'  1שינוי ייעוד קרקע ממגורים    .5

ולמגורים ומבנים ומוסדות ציבור בתא  5בתא שטח 
 .2שטח 

קומות מעל הבניין הקיים  2קביעת בינוי לתוספת   .2
 יח"ד חדשות.  7לשם יצירת  5בתא שטח מס' 

 2קביעת בינוי להקמת בניין חדש בתא שטח מס'    .5
קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת  9בן 
 יח"ד חדשות. 57

קביעת שימוש עבור שטח לגן ילדים בקומת הקרקע    .7
 . וקביעת הוראות להקמתו. 2בתא שטח מס' 

 5295ל 5בתא שטח מס' בנייה קביעת שטחי ה  .1
מ'  529ם עיקריים, ומ"ר שטחי5511מ"ר )מתוכם 
 שטחי שירות(.

עבור הבניין החדש בתא שטח בנייה קביעת שטחי ה  .9
מ"ר שטחים  5195.2מ"ר )מתוכם  2297.2ל 2מס' 

 מ' שטחי שירות. 979 עיקריים, ו
 קביעת קווי בניין חדשים.    .0
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.   .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .8

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .57
 

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

על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

ירושלים   5רושלים, ככר ספרא יבנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: 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 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

7171717171  
 תוספת קומות על בניין קיים, : שם התכנית

 , ירושלים.20רח' אפרתה 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית , כי במשרדי הועדה 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 50 תשריט  59 הוראות : גרסת 7575757575: מס'

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאותהמתייחסת 

 התכנית מס' סוג היחס
 / א5025 שינוי

 92 ביטול
 5025 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .ירושליםשכ' ארנונה, , 29אפרתה : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 221052קואורדינטה 
 Y: 628804קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .528, 529: חלקות במלואן, מוסדר, 57551: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יחידות דיור. 52קומות על בניין קיים עבור  1תוספת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 5שינוי ייעוד מאזור מגורים    2.2.5
קומות בחזית  1קביעת הוראות בינוי לתוספת   2.2.2

קומות  7לשימור והמזרחית מעל קומה קיימת בבניין 
קומות קיימות בבניין לשימור,  2בחזית המערבית מעל 

 קרקעית. מחסנים וחנייה תת
המרביים בחלקה וקביעתם בנייה הגדלת שטחי ה  2.2.5

מ"ר שטחים עיקריים ו 5,577מ"ר, מתוכם  2,517 ל
 מ"ר שטחי שירות. 5,717
 שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.   2.2.7
 . 52יחידות דיור על  מס'קביעת    2.2.1
קומות מעל הקרקע, הן  9קומות על  מס'קביעת    2.2.9

קומות  2 בחזית הקדמית והן בחזית האחורית, ו 
 קרקעית. מתחת לקרקע למחסנים וחנייה תת

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   2.2.0
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   2.2.9
עת הוראות בגין בניין ועצים לשימור, עצים קבי  2.2.8

 לעקירה ולהעתקה.
 

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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 72-9289955: 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 כנון וההת
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

7177270171  
 שייח, ירושלים.בניית מלון ברחוב א: שם התכנית

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 57 תשריט  21 הוראות : גרסת 7577279575: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 / ב7191 שינוי
 5791 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים   .: יישוב

 ד'. 9.21מגרש בשטח של כ
 המגרש שוכן לאורכו של רח' אשייח.

 X: 223920קואורדינטה 
 Y: 631172קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 : גוש "ארעי" מס'בהסדר 

 .57859: גושים בשלמות
 

 : מטרת התכנית
 חדר. 257הקמת בית מלון בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי ייעוד קרקע משטח פתוח של מוסד ואזור 

 משולב לשטח פתוח של מוסד ודרך למלונאות.
 ב.  קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש.
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מ''ר,  27,929.57ג. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
מ''ר שטחים עיקריים למלונאות  57,098.51מהם 

מ''ר שטחים מעל פני הקרקע ו 55,150.87)
מ''ר שטחים מתחת לפני הקרקע(, ו 5,215.75
מ"ר שטחים  887.79)שטחי שירות  מ''ר 1,919.81

מ"ר מתחת לפני  7,997.98מעל פני הקרקע ו
 הקרקע(. 

 528.05%: סה''כ אחוזי בנייה 
 חדרים. 257ד.  קביעת מס' החדרים ל

קומות מעל קו קרקע טבעי לשימוש  9-0בינוי עד גובה ה. 
 קומות מתחת לקו קרקע טבעי. 7וחדרי אירוח, 

 מוש התכנית.ו.  קביעת שלבי ביצוע למי
 ז.  קביעת קווי בניין חדשים.

 ח. קביעת הוראות בגין בינוי להריסה.
 ט. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. 

 קביעת תנאים להיתר בנייה. י. 
 יא. קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.

 יב. קביעת שימושים בשטח לשימוש מלונאי.
 יג. קביעת שלבי ביצוע.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין 
 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 
מים י 97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575575ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 72-9287295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 72-9289955: טלפון

 

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה
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 : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 ב /0070
הסדרת בנין למגורים בשכונת אבו טור : שם התכנית

 בירושלים
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב   /0979: מקומית מס'

הסכמת כל איחוד ו/או חלוקה ללא : איחוד וחלוקה
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 
 
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 1708 שינוי
 / א5997 שינוי

 92 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1722 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת אבו טור ,, א 1, 0עין רוגל : ירושלים רחוב: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .90: חלקות במלואן 57758: גוש
 .571  577: חלקות במלואן 57727: גוש

 X: 221780קואורדינטה 
 Y: 630420קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
ן קיים, באמצעות הוראות איחוד יבבני הסדרת מצב

וחלוקה, הריסות והכשרת עבירות, כמתואר בתשריט 
 ובנספח הבינוי.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  2, מאזור מגורים  7. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 למגורים ב' ולמגורים. וממעבר ציבורי להולכי רגל 
ין הנמצא ילבנבנייה . קביעת הוראות בינוי וזכויות ל2

בלבד, המופיע במסמכי התכנית כתא שטח  90בחלקה 
775. 

מ"ר  958.08  5. סה"כ זכויות בנייה בתא שטח מס' 5
מ"ר  518.57 מ"ר שטחים עיקריים ו 997.98מהם 

 שטחי שירות.
 כאמור. 5בתא שטח מס' בנייה . קביעת קווי בנין ל7
בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1

 , כאמור. 5יסה בתא שטח מס' וההר
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי 9

 .5בנייה בתא שטח מס' 
 . איחוד וחלוקה שלא בהסכמת כל הבעלים.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9099ובילקוט הפרסומים  57/75/2757

 .79/75/2757, בתאריך 7590
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי72-9287295: טלפון 8575575

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 72-9289955: טלפון

 חים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

7700880171  
הכשרת בנייה ותוספת קומות לבניין : שם התכנית

 קיים בשכונת אום ליסון
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59 הוראות : גרסת 7790559575: מקומית מס'

 55 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 ות: המתייחסת לתכניות הבא
 התכנית מס' סוג היחס

 / א2995 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת אום ליסון, ירושלים, ירושלים: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 55275: גוש

 X: 223049קואורדינטה 
 Y: 627553קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 הכשרת בנייה קיימת ותוספת קומה אחת ויחידות דיור

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ב'. 9.   שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 5
קומות בלבד מעל הבינוי הקיים בהיתר  2תוספת  . 2

 בנייה..
 המוצעת כאמור.בנייה .    קביעת קוי בנין ל5
קומות מעל קומת  5למרבי הקומות ה מס'קביעת   . 7

 .5 מס'המרתף. כמתואר בנספח הבינוי 
יח"ד, הכל 9ל מרבי יחידות הדיור ה מס'קביעת   .1

 .5בהתאם לנספח הבינוי מס' 
מ"ר 959.97ים למרביהבנייה קביעת שטחי ה . 9

ר מ" 18.57מ"ר שטחים עיקריים ו 010.17מתוכם 
 שטחי שירות.

 קביעת הוראות בגין בינוי, גדרות ומדרגות להריסה. .  0
 .   קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 .     קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9979ובילקוט הפרסומים  21/70/2757

 .20/70/2757, בתאריך 0558
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי72-9287295: טלפון 8575575

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 72-9289955: טלפון

 ורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמ
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 
 

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

7791200171  
, 18הרחבת יח"ד ברח' ניסן אברהם : שם התכנית

 קרית יובל, ירושלים.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59 הוראות : גרסת 7785219575: מקומית מס'

 8 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 7919 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1722מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 55ניסן אברהם : ירושלים רחוב: יישוב

 איזור מגורים בשכונת קרית יובל, ירושלים.
 

 : גושים וחלקות
 .558: במלואןחלקות , מוסדר, 57757: גוש

 X: 216751קואורדינטה 
 Y: 629614קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : מטרת התכנית
 , קרית יובל, ירושלים.55הרחבת יח"ד ברח' ניסן אברהם 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'. 2.2.5
 המותרים למגורים.קביעת השימושים  2.2.2
 : קביעת הוראות בנייה 2.2.5

עבור הרחבת יח"ד  2.97. תוספת קומה במפלס 5
 +.7.77במפלס 

 +.9.77+, 5.77+, 7.77. הרחבת יח"ד קיימות במפלסים 2
. תוספת ארבע חניות מקורות בתוך שטח למילוי 5

 במפלס רחוב ניסן אברהם.
 ים חדשים.מרבישינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין  2.2.7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  2.2.1

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 2.2.9
מ"ר סה"כ  925.77קביעת סך השטחים ל  2.2.0

 מ"ר שירות. 552.77מ"ר שטח עיקרי,  985.77מתוכם 
 ות בגין הריסת גדרות, מדרגות.קביעת הורא 2.2.9
 קביעת הוראות בגין חניה. 2.2.8

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה. 2.2.57
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9908ובילקוט הפרסומים  52/78/2757

 .59/78/2757, בתאריך 9597
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי72-9287295: טלפון 8575575

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 72-9289955: טלפון

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

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחבי תכנון מקומי :
  בית שמש, מטה יהודה

: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
7702200172  

שכונת מגורים בדרום   0שכונה ד': שם התכנית
 מערב בית שמש

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה

 59 הוראות : גרסת 7792210572: מקומית מס'
 27 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 277בש/  שינוי

 57/ 5תממ/  כפיפות
 22תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
בית שמש .שטח התכנון נמצא ברובע ד' של העיר : יישוב

 1בית שמש, מדרום מערב לבינוי הקיים. שכונה ד'/
 .59למושב זכריה ולכביש ארצי מס' ממוקמת מזרחית 

 

 מטה יהודה.: מרחבי תכנון גובלים
 

 : גושים וחלקות
 .5, 2: חלקי חלקות 57517: גוש: מוסדר

 .5: חלקות במלואן 57515: גוש
 .9, 7, 2: חלקי חלקות 57515: גוש
 .25, 5: חלקי חלקות 57295: גוש

 X: 195707קואורדינטה 
 Y: 623653קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : מטרת התכנית
בת עד יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים 

יח"ד מוגן עם השירותים  277יחידות דיור +  959
הנלווים, וכן, שטחי מסחר משרדים ותעסוקה, מבני 

 ציבור, מבני תשתית ושטחים ציבוריים פתוחים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
עודי קרקע מ"אזור מגורים", "אזור מיוער או יא. שינוי י

", "שטח לשימור נופי" ו"שטח ציבורי פתוח", מוצע ליעור

ליער, טיילת, שביל, שטח ציבורי פתוח, מתקנים 
הנדסיים, מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים 
ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים ומבנים למוסדות ציבור, 
דרכים, דרך משולבת, אזורי מגורים א', ב' וג', דיור מוגן, 

ציבורי, מסחר, מסחר ותעסוקה ככר עירונית, פארק / גן 
 ומגורים ומסחר, וכן משטח חקלאי וחקלאי מיוחד ליער.
 ב. קביעת שימושים המותרים במגרשים בשטח התכנית.

יחידות  959ג. קביעת סך יחידות הדיור בתכנית על 
יח"ד במידה ומגרשים המיועדים  01דיור בתוספת 

למגורים ומבנים למוסדות ציבור ימומשו למגורים  
 יחידות לדיור מוגן. 277לאכלוס כללי וכן עוד 

מ"ר עיקרי  509,705ים של מרביד. קביעת שטחי בנייה 
 מ"ר שרות.  577,290ו

ה. קביעת הוראות לבניית בניני מסחר ותעסוקה, מבני 
 ציבור שונים ומתקני תשתית. 

 0ו. קביעת גובה בנייה מעל מפלס הרחוב של עד 
 7ומות לדיור מוגן ועד ק 9קומות למבני מגורים, עד 

 קומות למבני ציבור.
 ז. קביעת קווי בנין.

ח. קביעת הוראות בינוי ופיתוח והוראות להכנת תכניות 
 בינוי למתחמי התכנון.

ים, מפלסי מרביים, גבהים מרביט. קביעת שטחי בנייה 
יחידות דיור מרבי, טיפוסי בנייה,  מס'כניסה עיקריים, 

היל יחידות הדיור, כולל פתרונות חניה ונגישות  ותמ
 יחידות להרחבה ויחידות להמרה.

קביעת הוראות והנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים  י.
הציבוריים ושטחי יער לרבות הוראות בדבר הטיפול במי 

 נגר.
יא. קביעת הוראות בדבר התוויית דרכים, מערכת 

 התנועה, תחבורה ציבורית, מסלולי אופניים.
 אים סביבתיים.יב. קביעת הוראות בנוש

 יג. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
 קביעת הוראות בדבר ממצאים ארכיאולוגיים. יד.

טו. קביעת מגבלות בנייה בשטחים הסמוכים לדרך 
 .59ארצית מס. 

 טז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 יז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9985ובילקוט הפרסומים  79/55/2755

 .55/55/2755, בתאריך 5255
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

ועדה : . וכן במשרדי72-9287295: טלפון 8575575
בית  57בית שמש, נחל שורק בנייה לתכנון ולמקומית 

ועדה מקומית , 72-8877009: טלפון 88577שמש 
, וכל 72-8877999: מטה יהודה, טלפוןבנייה לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 דלית זילבר
 ו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניהי

 מחוז ירושלים 



3853 ילקוט הפרסומים 6998, י"א באדר התשע"ה, 2.3.2015 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :תל-אביב יפו
: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

7100291070  
 00מלון דבורה בן יהודה  8900תא/: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –התשכ"ה והבניה, 

 55 תשריט  22 הוראות : גרסת 7511285170: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 2007תא/  שינוי
 5257תא/  שינוי

 5/ 52תמא/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 7/ 59תמא/  כפיפות
 7/ א/ 25תמא/  כפיפות
 19תא/  כפיפות
 5/ 59תמא/  כפיפות
 297תא/  כפיפות
 5תא/ ע/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 90בן יהודה : יפו רחובתל אביב: יישוב

 א51יהודה לייב גורדון פינת רחוב  90רחוב בן יהודה 
 

 : גושים וחלקות
 .89: , מוסדר, חלקות במלואן9899: גוש

 X: 178534קואורדינטה 
 Y: 665556קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
חדרי המלון ע"פ מדיניות העירייה להגדלת  מס'הגדלת 

 B ו Cמצאי חדרי מלונות ברמה של 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד מ"מגורים א"  ל"מלונאות". 5
 . תוספת זכויות בנייה.2
. השלמת קומת ביניים וקומה טכנית לקומות 5

המלונאיות במבנה המסד הקיים ושיפוץ והשלמת קומת 
 גג חלקית במבנה המגדל הקיים.

 .הסדרת קווי הבניין.7
 .קביעת הנחיות לבינוי, בטיחות ותנאים למתן היתר.1
 הנחיות לתוספת למרפסות..קביעת 9
.שיפוץ של המבנה, עיצובו והתאמתו להרחבה 0

 המבוקשת ולעקרונות תכנוניים ועיצוביים עכשוויים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9915ובילקוט הפרסומים  57/79/2757

 .75/79/2757, בתאריך 0259
 

ועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה
תל אביב 521לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה : . וכן במשרדי75-0952199: טלפון 90752יפו 
תל  99מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 

, וכל המעוניין רשאי 75-0270292: יפו  טלפוןאביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט ל, ובאתרלקה
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  גבעתיים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 080 גב/: מפורטת מס'
 מתחם כורזיםבנין תעסוקה : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   159 גב/: מקומית ברמה מפורטת מס'
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל : איחוד וחלוקה

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 2772גב/ מק/  שינוי
 88גב/  שינוי
 15גב/  שינוי
 279גב/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 55,   51תפוצות ישראל : גבעתיים רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .957, 151: חלקות במלואן 9519: גוש
, 171, 177, 788, 707, 579: חלקי חלקות 9519: גוש

157. 
 .95, 02  05: חלקות חלקי 9595: גוש

 

 : מטרת התכנית
. שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה מיוחדת, שפ"פ 5

 ושצ"פ לאזור תעסוקה ומסחר, שצ"פ, שביל ודרך.
מגדלי תעסוקה ומסחר  2. קביעת זכויות בנייה ל2

קומות וקומת גג חלקית למתקנים טכניים  29בגובה של 
 58,759מ"ר שטח עיקרי ו 79,297בהיקף כולל של 

מ"ר שטח עיקרי לצרכי ציבור  2,777מ"ר שטחי שירות, 
 מ"ר שטחי שירות לצרכי ציבור.  977ו

 . קביעת הסדרי תנועה עיליים ותת קרקעיים. 5
. קביעת השטחים לצרכי ציבור באחת או יותר מקומות 7

 .957Aו 957Dהמבנה בתאי שטח 
. קביעת דרך תת קרקעית בחלקה שתחובר לדרך 1

 אלוף שדה. 
. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום 9

 התכנית.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה מיוחדת, שפ"פ 5

 ושצ"פ לאזור תעסוקה ומסחר שצ"פ, שביל ודרך.
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, מלאכה ותעשיה מיוחדת . שינוי ייעוד משפ"פ, שצ"פ2
ומגורים לשצ"פ ודרך לצורך יצירת התחברות למתחם 

 ויציאה לדרך אלוף שדה. 
 . קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע. 5
 . קביעת זכויות בנייה לתעסוקה ומסחר מעל הקרקע7

מ"ר עיקרי לצרכי ציבור,  2,777מ"ר עיקרי ו 79,297
מ"ר שרות לצרכי  977מ"ר  שטחי שירות  ו 58,759

 מ"ר שרות.  55,297 ציבור. מתחת לקרקע
 מטר בין המגדלים.  55. קביעת מרווח מינימלי של 1
קומות וקומת גג חלקית  29. קביעת גובה מבנים ל9

 + מ' מעל פני הים. 591למתקנים טכניים במפלס מרבי 
 . התווית דרכים ודרך תת קרקעית. 0
 ע. . קביעת שלבים והתניות לביצו9
ו 957. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לחלקות 8

 בלבד.  151
 . קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל. 57
. קביעת זיקת הנאה הדדית למעבר בכניסות ויציאות 55

 לחניונים וחצר המשק. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד , התשע9109ובילקוט הפרסומים  57/75/2755

 .59/77/2755, בתאריך 7258
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
תל אביב 521לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה : . וכן במשרדי75-0952199: טלפון 90752יפו 
גבעתיים  2מקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, שינקין 

המעוניין רשאי , וכל 75-1022257: טלפון 1528875
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

 גילה אורון
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 אביב מחוז תל
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז : חיפה, מרחב תכנון מקומי :  חיפה
: מקומית מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 

7197797877   
שינוי ייעוד מתעשייה למסחר 2800חפ/: שם התכנית

 8האשלג  ותעסוקה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 

נית מתאר מקומית לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכ
    7587787577: מס'

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 / יג5777חפ/ מק/  שינוי
 228חפ/  שינוי
 5071חפ/  שינוי

 / יב5777חפ/  כפיפות
 / מר5777חפ/  כפיפות
 / שש5777חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5777חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5777חפ/ מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 5/ מר/ 228חפ/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 5האשלג : חיפה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .27: חלקות במלואן 55907: גוש
 .99, 58: חלקי חלקות 55907: גוש

 

 : מטרת התכנית
שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ותעסוקה תוך תוספת 

 זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. ביטול קומת שירות המשמשת לחניה.

 ב. תוספת זכויות בנייה.
 קומות. 2ג. תוספת 

ד. קביעת הוראות לשינוי קו בנין צידי בהתאם לבנייה 
 הקיימת בפועל בגבול התכנית..

 .11%ה. שינוי תכסית ל 
 ו. מתן הוראות בנייה ופיתוח לחלקה.

 ז. קביעת פטור לחניות.
 

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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המחוזית לתכנון ולבנייה תונים, למשרדי הועדה יבע

 : טלפון 55781חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 77-9955711

: חיפה, טלפון 5מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
77-9519970 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : חיפה, מרחב תכנון מקומי :  מורדות הכרמל
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 א /029 מכ/
 ה'גבעה  רכסים : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א   /128 מכ/: מקומית מס'
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 585מכ/  שינוי
 255מכ/  שינוי

 / א585מכ/ מק/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רכסים   .: יישוב

 גבעה ה', רח' הרקפות, חצב, השקד ודרך הרב משקובסקי.
 

 : גושים וחלקות
 .55: חלקי חלקות 57707: גוש
 .208, 200, 218  210, 597: חלקות במלואן 55571: גוש
, 518, 515, 579, 575, 577: חלקי חלקות 55571: גוש

592 ,207 ,209 ,297  295. 
 

 : מטרת התכנית
א. להתוות מערך דרכים המותאם לתב"ע בינוי בגבעה 

 ג' ולהתפתחות היישוב רכסים מזרחה וצפונה.
יחידות  592 ב. לתכנן ולהגדיר את תנאי הבנייה של כ

 דיור ושטח למסחר.
ג. לתכנן ולהגדיר את תנאי הפיתוח של שטחים למבני 

 ציבור, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
קביעת ייעודי קרקע, שימושים מותרים, זכויות ומגבלות 

 פיתוח נופי. בנייה ופיתוח, הוראות בינוי והוראות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9977ובילקוט הפרסומים  21/70/2757

 .50/70/2757, בתאריך 9909
 

ית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוז
חיפה  51לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה : . וכן במשרדי77-9955711: , טלפון55781
חיפה  2מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כורי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 77-9909289: טלפון 55785
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

 יוסף משלב
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה 
 
 
 
 
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  גלילית מחוז המרכז
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 877 מח/
 איזור חקלאות ימית בים התיכון: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 577 מח/: מקומית מס'
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ק"מ מול חופי אשדוד. 55 הים התיכון כ

 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות חקלאות ימית בים 

 מחופי אשדוד. ק"מ 55 הפתוח כ
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי ייעוד קרקע משטח ללא ייעוד לקרקע חקלאית 5

 )ימית(. 
 . חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים. 2
. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, 5

 הנחיות בינוי ואופן התפעול של החוות.
 . קביעת שלבי ביצוע התכנית.7

 

ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה ע
, התשעד, עמוד 9087ובילקוט הפרסומים  59/77/2757

 .27/77/2757, בתאריך 7895
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול מחוזית לתכנוןמקומית

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  02757רמלה  85
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  הוד השרון
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

7177807728  
תוספת זכויות בנייה   77/א/10/077הר/: שם התכנית

 0717, גוש 110בחלקה 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הוד השרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 7 תשריט  9 הוראות : גרסת 7577597725: מס'
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 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 977הר/ במ/  שינוי
 2/ 225הר/  שינוי

 7/ א/ 50/ 977הר/  ביטול
 598הר/  כפיפות
 5772הר/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .9הירדן : הוד השרון רחוב: יישוב
 מזרח הוד השרוןהירדן, בצפוןרח' 

 

 : גושים וחלקות
 .551: חלקות במלואן, מוסדר, 9757: גוש

 

 : מטרת התכנית
 תוספת זכויות בנייה ושינוי קוי בנין.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 259מ"ר שטח עיקרי למצב מאושר  572א. תוספת 

 מ"ר. 159מ"ר ובסה"כ 
 : ב.  שינוי קוי בנין כמפורט להלן

 מ' למבנה קיים. 5מ' במקום 2.0בנין קדמי קו 
 מ' למבנה קיים. 5מ' במקום  5.9קו בנין צידי שמאלי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

-79: טלפון 02757רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
גדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנ8099778

 29הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
 78-0018999: טלפון 7152251הוד השרון 

 

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 : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  הוד השרון
 : הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 1/ 80הר/ 
חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות : שם התכנית

 אדמה בהוד השרון
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   5 /59 הר/: מקומית מס'

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 27הר/  שינוי
 5/ 172הר/  שינוי

 התכנית מס' סוג היחס
 5772הר/  שינוי
 0/ 517הר/  שינוי
 / א0/ 517הר/  שינוי
 5/ 500 הר/ שינוי
 5/ 259הר/  שינוי
 2/ 99הר/  שינוי
 2/ 08הר/  שינוי
 1/ 517הר/  שינוי

 59תמא/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 הוד השרון.: יישוב

 מרחב תכנון העיר הוד השרון.
 

 : גושים וחלקות
, 9755, 9757, 9778, 9779, 9770: גושים בשלמות

9752 ,9755 ,9772 ,9775 ,9777 ,9771 ,9779 ,
9717 ,9711 ,9719 ,9111 ,9192 ,9191 ,9199 ,
9190 ,9102 ,9105 ,9912 ,9915 ,9910 ,9997 ,
9995 ,9992. 

, 9712, 9715, 9778, 9779, 9770: גושים בחלקיות
9715 ,9178 ,9115 ,9197 ,9195 ,9195 ,9197 ,
9107 ,9101 ,9919 ,9919 ,9977. 

 

 : מטרת התכנית
קומות  מס'וראות לתוספת זכויות בנייה, א. קביעת ה

יח"ד שיותרו בגין חיזוק/ הריסה ובנייה מחדש מכח  מס'ו
 תכנית זו.

ב. קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה מכח תכנית זו 
 לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
התכנית קובעת הוראות והנחיות לתוספת זכויות בנייה 

קומות  מס'בגין חיזוק מבנים/ בגין הריסה ובנייה מחדש, 
שיותרו מכח  5/ 59יח"ד מעבר לקבוע בתמ"א/  מס'ו

 תכנית זו.
 . בכלל העיר.5
 מחדש.בנייה בגין חיזוק/ הריסה ו 5-1. במתחמים 2
 מחדש.בנייה בגין הריסה ו 9. במתחם 5

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
, התשעד, עמוד 9997ובילקוט הפרסומים  71/78/2757

 .29/79/2757, בתאריך 0072
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
 29הוד השרון, בן גמלא יהושע ייה בנמקומית לתכנון ול

, וכל 78-0018999: טלפון 7152251הוד השרון 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 
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 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי : מודיעין-מכבים- רעות
: אישור תכנית מפורטת מס'הודעה בדבר 

7121280727  
 רח' נופך, מודיעיןתוספת זכויות בנייה: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה

 0 –תשריט  55 הוראות : גרסת 7525259727: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : בנייה והרשאותהתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 5מד/ במ/  שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .5נופך : רעות רחובמכביםמודיעין: יישוב

אי זוגי במודיעין. במתחמים  5-75זוגי ו 7-57רח' נופך 
יח' דיור מטיפוס קוטג'  50, 5בתכנית מד/במ/ 552, 555

דו משפחתי. יח' הדיור מוזנות ע"י רח' נופך )רח' 
רוויה עוטפות את מבנן בנייה משולב(. יח' דיור ב

 הקוטג'ים מכל הכוונים. 
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

, 12, 15, 17, 78, 79, 70, 79: חלקות במלואן 1998: גוש
15 ,17 ,11 ,19 ,10 ,19 ,18 ,97 ,95 ,92 ,95 ,97. 

 X: 199845קואורדינטה 
 Y: 645901קואורדינטה 

 

 : מגרשים
  5בהתאם לתכנית מד/ במ/  555

 

 : מטרת התכנית
 יחידות דיור קיימות מסוג קוטג' דו משפחתי. 50הרחבת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מ"ר ליחידת  57.1תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  א.

 תוספת חדר למגורים על חשבון שטחי מחסנים.דיור, עבור 
מ"ר ליחידת  1תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  ב.

 דיור, עבור סגירת מרפסת בקומה א'.
מ"ר ליחידת  9תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  ג.

דיור, עבור הרחבת חדר למגורים על חשבון שטח 
 מרפסת פתוחה בקומה א'.

 עבור תוספות הבניה.הוראות לעיצוב אדריכלי  ד.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9951ובילקוט הפרסומים  21/70/2757

 .57/70/2757, בתאריך 9050
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 79-8029771: רעות  טלפוןמכביםמודיעין 5המכבים 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  ראשון לציון
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 22 /100 רצ/
 אזור תעסוקה מטרופולני משני: שם התכנית

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ראשון לציון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   22 /599 רצ/: מס'מקומית 
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 57/ 2/ 2/ 5רצ/  שינוי
 9/ 599רצ/  שינוי
 7/ 599רצ/  שינוי
 2/ 599רצ/  שינוי
 5/ 5רצ/  שינוי
 50/ 599רצ/ מק/  שינוי
 579מח/  שינוי
 9/ 599רצ/  שינוי
 57/ 599רצ/  שינוי
 55/ 599רצ/  שינוי
 2/ 1/ 599רצ/  שינוי
 51/ 599רצ/  שינוי
 1/ א/ 9/ 599רצ/  שינוי
 9/ 1/ 599רצ/ מק/  שינוי

 2/ 7תמא/  כפיפות
 25/ 5תממ/  כפיפות
 77/ 5תמא/  כפיפות
 7/ א/ 25תמא/  כפיפות
 570מח/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 07/ 5רצ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ראשון לציון   .: יישוב

מערבית לשד' לישנסקי ועד רחוב פרופ' בני חבוט, 
צפונית לשד' משה דיין ושד' רחבעם זאבי ועד גבול 

 חולון/בת ים
 

 : גושים וחלקות
 .1757, 1755: גושים בשלמות

, 82  00, 07  95, 18  15: חלקות במלואן 5879: גוש
525  525 ,529, 520 ,558  575 ,577 ,579, 570 ,
517, 515 ,515 ,585, 587 ,575, 577 ,558. 
 .81: חלקי חלקות 5879: גוש
 .98 ,99, 92, 95  17, 75: חלקות במלואן 5870: גוש
, 75  58, 50, 57  57, 29  2: חלקות במלואן 1752: גוש
77  19. 

 72: חלקי חלקות 1752: גוש
, 59 ,51, 55  55, 0  1: חלקות במלואן 1751: גוש
25  52 ,51  50. 
 .57: חלקי חלקות 1751: גוש
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, 21  25, 27  50, 51 ,57: חלקות במלואן 9780: גוש
20  57 ,52  50 ,58, 77 ,75  71 ,79, 78 ,19, 10 ,
97 ,90, 99 ,01, 09 ,09 ,87  87 ,509 ,589 ,229. 

 

 : מטרת התכנית
קביעת תכנון מתארי לאזור תעסוקה מטרופוליני משני 
וחלוקתו למתחמי תכנון בהתאם להנחיות והוראות 

 .25/ 5בהוראות התכנית תממ/  0.7.2תכנון סעיף 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. קביעת הוראות בדבר חלוקת תחום התכנית 5

 למתחמים לתכנון.
 ד..קביעת עקרונות תכנון במתחמי התכנון א2

 

מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  כל
 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  97תוך  לחוק, רשאי להגיש התנגדות 577סעיף 

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

 : טלפון 02757רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-8099778

ראשון  27ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול
 75-8170100: טלפון 01297לציון 

 

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 : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  ראשון לציון
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 01 /0 /1 רצ/
 פינת רח' מוהליבר  12רח' ויתקין : שם התכנית

 דירות להשכרה
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   95 /9 /5 רצ/: מקומית מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / ג5/ 5רצ/  שינוי
 5/ 5רצ/  שינוי
 / יג5/ 5רצ/  שינוי

 9/ ו/ 5/ 5רצ/  כפיפות
 81/ 5רצ/ מק/  כפיפות
 579/ 5רצ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 52ויתקין : ראשון לציון רחוב: יישוב

 : גושים וחלקות
 .792: חלקות במלואן 5828: גוש

 

 : מטרת התכנית
. קביעת מסגרת תכנונית לצורך שימור מבנה קיים 5

יח"ד קטנות  77 קומות ו 9והקמת בניין מגורים בן 
 להשכרה והוספת חזית מסחרית.

 

 : הוראות התכניתעיקרי 
 בשטח עיקרי. 279%ל 571%. הגדלת זכויות בנייה מ5
 יח"ד. 77 ל 55 יח"ד מ מס'. הגדלת 2
. קביעת הוראות בדבר הבטחת ביצוע להשכרת 5

 שנה לפחות. 21הדירות לתקופה של 
 . קביעת הוראות לשימור המבנה הקיים.7
 . הוספת חזית מסחרית.1
 . שינוי קווי בנין עפ"י המצוין בתשריט.9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9057ובילקוט הפרסומים  59/75/2757

 .70/75/2757, בתאריך 2957
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
ראשון  27ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 75-8170100: טלפון 01297לציון 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  דרום השרון
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

7107177710  
, רמות 0תוספת זכויות בנייה במגרש : שם התכנית

 השבים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
דרום השרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 57 תשריט  52 הוראות : גרסת 7517577750: מס'
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 / ה57/ 287הר/  שינוי
 5/ ה/ 57/ 287הר/ מק/  שינוי
 / ח57/ 287הר/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 הבנים.: השבים רחוברמות : יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .525, 550, 559, 575: חלקי חלקות, מוסדר, 9712: גוש

 

 : מגרשים
 / ח57/ 287בהתאם לתכנית הר/  1
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 : מטרת התכנית
 א( תוספת זכויות בנייה עיקריים.

 ב( שינוי מרחקים בין מגורים לבריכת שחיה.
 ג( הגבהת גובה מבנה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מ"ר ל  217 א( תוספת זכויות בנייה עיקריים עילי מ

 מ"ר. 517
מ"ר ל  7 תוספת זכויות בנייה עיקריים תת קרקעי מ    

 מ"ר 517
 מ'. 5 מ' ל 5 ב( שינוי מרחק מבית מגורים לבריכה מ

מ' לגג משופע,  8.7מ' ל 9.7ג( הגבהת גובה הגג מ
 מ' לגג שטוח. 9.7מ' ל 0.7ומ

 

אי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רש
 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 
ם ימי 97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 :טלפון 02757רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-8099778

 71577דרום השרון, נוה ירק בנייה מקומית לתכנון ול
 75-8777177: טלפון

 

ית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנ
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 : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  חבל מודיעין
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

7110708727  
שינוי ייעודים בתחום מחצבת מודיעין: שם התכנית

 תכנית מאושרת
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חבל מודיעין מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 55 תשריט  25 הוראות : גרסת 7559795727: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 55/ 775גז/  שינוי
 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 X: 197551קואורדינטה 
 Y: 657828קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .55: חלקי חלקות 1127: גוש
 .7: חלקי חלקות 1121: גוש

 

 : מטרת התכנית
שינוי ייעוד קרקע מיעוד קרקע "אזור תעשיה" ל "כרייה 

 וחציבה".
 

 : עיקרי הוראות התכנית
קרקע מיעוד קרקע "אזור תעשיה" ל"כרייה א. שינוי ייעוד 

 וחציבה"
 ב. קביעת התכליות המותרות

 ג. קביעת תנאים למתן היתר בנייה/חציבה
ד. תפעול המחצבה )כולל הוראות לשמירה על איכות 

 הסביבה(
 ה. אמצעי בקרה ופיקוח

 

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

.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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה די הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשריבע

 : טלפון 02757רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-8099778

שהם  57חבל מודיעין, מודיעים בנייה מקומית לתכנון ול
 75-8022990: טלפון 05577

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  לב השרון
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 א /97 /2 /7 צש/
בריכת מים של חברת מקורות בסמוך : שם התכנית

 למשמרת
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א   /87 /2 /7 צש/: מקומית מס'

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 7/ 2/ 7צש/  שינוי
 

 : גושים וחלקות
 .99: חלקות במלואן 0017: גוש
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 : מטרת התכנית
 . שינוי ייעוד קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.5
גר מים שפירים הכולל . תכנון מתקן הנדסי ובו מא2

, תחנת שאיבה, רצועת תשתיות ומתקנים שלוש בריכות
 נלווים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.5
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.2
 . קביעת קווי בניין.5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9997ובילקוט הפרסומים  71/78/2757

 .27/79/2757, בתאריך 0911
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
לב השרון, תל מונד  תל מונד בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  77977
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  לב השרון
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 177 /2 /7 צש/
 נתניה הרחבת בית העלמין : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   577 /2 /7 צש/: מקומית מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 515צש/  שינוי

 58תמא/  כפיפות
 25/ 5תממ/  כפיפות

 
 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ממזרח לבית העלמין במזרח נתניה.

 

 : גושים וחלקות
 .55, 57  29, 29, 52, 8: חלקי חלקות 9779: גוש

 X: 189365קואורדינטה 
 Y: 689285קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 הרחבת בית העלמין במזרח נתניה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לבית קברות ולדרך.

ב. קביעת שימושים ושטחים המותרים לצורך קבורה 
 שירותי קבורה.כולל קבורה רוויה ומבנים  לצורך מתן 

קביעת הוראות ומגבלות בנייה כולל הנחיות לדרכי  ג.
 גישה וחנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9978ובילקוט הפרסומים  78/79/2755

 .22/79/2755, בתאריך 0059
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85כז, שד הרצל מחוז המרבנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
תל מונד  ,לב השרון, תל מונדבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  77977
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  מזרח השרון
הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מתאר מקומית 

 1770 /1 /0 מש/: מס'
 כנית מתאר מקומיתזמר ת: שם התכנית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מתאר 
שהודעה על דבר אישורה  5771 /5 /9 מקומית מס' מש/
 –התשכ"ה לחוק התכנון והבניה,  550בהתאם לסעיף 

 78/75/2751פורסמה בעיתונים בתאריך  ,1965
, 2797, התשעה, עמוד 9819ובילקוט הפרסומים 

 .75/75/2751בתאריך 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד : איחוד וחלוקה

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 5777/ 5/ 9הצ/ במ/  שינוי
 5775/ 5/ 9הצ/ במ/  שינוי
 5772/ 5/ 9הצ/ במ/  שינוי
 5775/ 5/ 9הצ/ במ/  שינוי

 25/ 5תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 זמר.: יישוב

דרומית לקיבוץ מגל ולישוב ג'ת , צפונית לקיבוץ בחן, 
 9מערבית לאיו"ש ומזרחית לכביש 

 

 : גושים וחלקות
, 9917, 9978, 9971, 9977, 9972: גושים בשלמות

9915 ,9912 ,9919 ,9919 ,9997. 
 .55: חלקי חלקות 9955: גוש
 .77, 52 ,55, 0: חלקי חלקות 9952: גוש
 .57  5 :חלקות במלואן 9975: גוש
 .59  8, 0  7, 2 ,5: חלקות במלואן 9979: גוש
 .9: חלקי חלקות 9979: גוש
, 59  55, 20 25, 58 51, 52: חלקות במלואן 9915: גוש
75  75 ,71 ,70, 79. 

 .77, 59 ,50, 27, 57: חלקי חלקות 9915: גוש
 .57, 29  27: חלקות במלואן 9917: גוש
 .59, 55, 20, 25, 1  5: חלקי חלקות 9917: גוש
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, 97  19, 17  59, 55  5: חלקות במלואן 9910: גוש
91  07. 
 .97, 92  95, 11: חלקי חלקות 9910: גוש
, 25  58, 51 52, 57 9, 9 5: חלקות במלואן 9918: גוש
27 ,55  57. 
, 29  21, 22, 59  59, 55, 0: חלקי חלקות 9918: גוש
52 ,51  50. 
 .11, 15  78, 5  5: חלקות במלואן 9992: גוש
 .17, 2 ,5: חלקות במלואן 9995: גוש
 .75, 57, 55: חלקי חלקות 9995: גוש
 .52 ,55: חלקות במלואן 9979: גוש
 .59, 57: חלקי חלקות 9979: גוש
 .59: חלקי חלקות 9827: גוש

 

 : מטרת התכנית
א. הכנת תכנית מתאר מקומית לישוב זמר היוצרת 
מסגרת תכנונית להרחבתו של הישוב הקיים זמר 
בשטחים צמודי דופן בתוך הישוב הקיים ובשוליו, לשם 
הקמת אזורי מגורים חדשים, הרחבת אזור תעסוקה 
קיים, הקמה והרחבת שטחים למוסדות ומבני ציבור 

ענה לצרכי והגדרת שטחים פתוחים ערכיים, הנותנים מ
 9217ולצפי אוכלוסיה של כ 2727הישוב לשנת 

 תושבים.
ב. הקצאת שטחים באזורי ההרחבה בהתאם לפרוגרמה 

 : הנוגעת לנושאים הבאים
הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי : . מגורים5

 הישוב בשנת היעד של התכנית.
 הקצאת שטחים לתעסוקה ומסחר.: . תעסוקה2
תוספת שטחים למבני : לה גבוהה. חינוך תרבות והשכ5

ציבור ובהם הרחבת שטחים המיועדים למבני חינוך, 
 לחיזוק עצמאותו של הישוב ומעמדו במרחב.

תוספת שטחים ציבוריים : . נוף ושטחים פתוחים7
פתוחים בפריסה התואמת צרכי הישוב. שמירה על 
חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה, שמירה על 

 צאת שטחים לפארק ישובי וליער.מבטים לנוף, והק
פיתוח תשתיות ביוב, מים וניקוז, תוך : . תשתיות1

 שמירה על איכות הסביבה.
הרחבת והסדרת התשתית התנועתית : . תחבורה9

לשיפור רמת השירות והבטיחות ולצורך שיפור מערך 
 החניה בישוב.

ג. קביעת תנאים והוראות המאפשרים המשך בנייה 
 קיימות באזורים מאושרים לבניה. ופיתוח ע"פ תכניות

ד. קביעת תנאים המאפשרים הוצאת היתרי בנייה 
 ופיתוח בשטחי הפיתוח החדשים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד של קרקע חקלאית, מגורים, דרכים, שצפי"ם, 
שטחי ספורט ונופש, דרכים מאושרות, דרכים משולבות, 

 : ליעודים הבאיםשבילים ויעודים מאושרים נוספים 
 . מגורים א'.5
 . תעסוקה )בסימון סימבול(.2
 . מסחר.5
 . מבנים ומוסדות ציבור.7
 . קרקע חקלאית ) עם הנחיות  מיוחדות(.1

 . שטח ציבורי פתוח.9
 . ספורט ונופש.0
 . פארק/ גן ציבורי.9
 . שביל.8

 . יער.57
 . דרך מוצעת.55
 . בית קברות.52

ן עבורם תכנית איחוד ב. קביעת מתחמים שיש להכי
 וחלוקה ו/או תשריטי חלוקה.

ג. קביעת הוראות בנייה כולל שטח מבנים וגובהם, 
 מרווחי בנייה, צפיפות וכדומה וקביעת הנחיות עבורם.

 ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 ה. קביעת הנחיות סביבתיות.

ו. קביעת הנחיות מיוחדות לפיתוח לאורך הדרך 
 וצה את הישוב מצפון לדרום.הראשית הח

כמסומן  1057 ו 107ז. קביעת קוי בניין מדרכים מס' 
 בתשריט.

 ח. קביעת זכויות בנייה ותנאים למתן היתרים.
 ט. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

 

הועדה המחוזית : התכנית האמורה נמצאת במשרדי
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : כן במשרדיו, 79-8099778: טלפון 02757
 525 57מזרח השרון, רח בנייה מקומית לתכנון ול

וכל המעוניין , 78-9095172: טלפון 72950קלנסווה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 פתוחים לקהל.
 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  קסם
: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

7170190701  
 שינוי בהוראות ובזכויות בנייה: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 25 הוראות : גרסת 1580 757715: מפורטת מס'
 9 תשריט 

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 58אפ/ במ/  שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ג'לג'וליה   .: ג'לג'וליה רחוב: יישוב

 בחלקה המזרחי של ג'לג'וליה
 

 : גושים וחלקות
 .59, 27, 50: חלקי חלקות, מוסדר, 0179: גוש

 X: 196400קואורדינטה 
 Y: 672875קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שינוי המצב הקיים בו קיים מגרש אחד ופיצולו לשני 

קומות  מס'מגרשים, כך שבמגרש אחד לא יהיה שינוי ב
ויחידות דיור, ובמגרש השני תהיה תוספת באחוזי בנייה 

הקומות בכך שיוקם מבנה בן  מס'יחידות הדיור וב מס'וב
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קומות מעל לקומת עמודים אשר תשמש כחנייה ,  1
 יחידות דיור. 57יחידות הדיור יגדל ל  מס'ו
 

 : עיקרי הוראות התכנית
איחוד וחלוקה מחדש למגרש בכך שיהיו שני מגרשים  

 במקום מגרש אחד
 יח"ד ל  5 מ 577יחידות הדיור במגרש  מס'שינוי  

 יח"ד. 57
 571%תוספת באחוזי בנייה בשני המגרשים יחד  מ  
 .580% ל
 קביעת הוראות וזכויות בנייה 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9057ובילקוט הפרסומים  55/75/2757

 .70/75/2757, בתאריך 2959
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי79-8099778: טלפון 02757
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה ו מקומית לתכנון

, וכל המעוניין רשאי לעיין 75-8507782: טלפון 78877
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : מרכז, מרחב תכנון מקומי :  שורקות
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 19 /102 בר/
 120פיצול נחלה בית חנן : שם התכנית

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שורקות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

   58 /512 בר/: מס'
 .איחוד וחלוקהללא 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות.

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 512בר/  שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 520חלקה , בית חנן: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .520: חלקות במלואן 5058: גוש

 

 : מטרת התכנית
 מגרשים 2 פיצול מגרש מיועד למגורים בישוב כפרי ל

 . עבור מגורים בישוב כפרי.5
 . למגורים א'.2
. הקטנת קו בנין צדדי למגורים ולמבנים חקלאיים 5

 )חזית צפונית( עפ"י המסומן בתשריט.
. הקטנת קו בנין צדדי למגורים ולמבנים חקלאיים 7

 )חזית דרומית( עפ" המסומן בתשריט.
 ת זכויות בנייה.. קביע1

 : עיקרי הוראות התכנית
 מגרשים 2 פיצול מגרש מיועד למגורים בנחלה ל

 . עבור מגורים בישוב כפרי.5
 . למגורים א'.2
. הקטנת קו בנין צדדי למגורים ולמבנים חקלאיים 5

 )חזית צפונית( עפ"י המסומן בתשריט.
. הקטנת קו בנין צדדי למגורים ולמבנים חקלאיים 7

 )חזית דרומית( עפ" המסומן בתשריט.
 . קביעת זכויות בנייה.1

 

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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 : טלפון 02757רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 79-8099778

שורקות, גבעת ברנר  גבעת בנייה מקומית לתכנון ול
  97879ברנר 

 

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

תנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בהבנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 רות יוסף
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז מרכז 
 

 
  מחוז  צפון

 
 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 19021 ג/: מס'

למגורים ב' ומיוחד שינוי ייעוד ממגורים : שם התכנית
 נצרתלדרך מוצעת והגדלת אחוזי בנייה

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58925 ג/: מפורטת ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 או הרשאותהיתרים 

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 2957ג/  שינוי
 5597ג/  שינוי
 5/ 75/ 1תרשצ/  שינוי
 51221ג/  שינוי
 582ג/  שינוי
 52999ג/  שינוי
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 התכנית מס' סוג היחס
 0127ג/  שינוי

 55957ג/  כפיפות
 55201ג/  כפיפות
 5791נצ/ מק/  כפיפות
 59815ג/  כפיפות
 57075ג/  כפיפות
 1595ג/  כפיפות
 9997ג/  כפיפות
 8777ג/  כפיפות
 8157ג/  כפיפות
 58559ג/  כפיפות
 51517ג/  כפיפות
 59299ג/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפון נצרת, נצרת: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .55, 0: חלקי חלקות 59100: גוש
 .78 51, 25, 57 ,55, 9, 9 ,1: חלקות במלואן 59109: גוש
 .15, 29, 51, 55, 8, 0, 7, 2: חלקי חלקות 59109: גוש
, 97  75, 50, 28  29: חלקות במלואן 59108: גוש
92, 95 ,99  98. 
 .51,59, 57, 21 ,27, 59: חלקי חלקות 59108: גוש
 .05  98: חלקות במלואן 59019: גוש
 .01, 91, 95, 79: חלקי חלקות 59019: גוש

 X: 228200קואורדינטה 
 Y: 735500קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הגדלת אחוזי בנייה לאזורי מגורים המאושרים בתוכנית 

 שכונת אום קבאי בנצרת. 582ג/ 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
הגדלת אחוזי בנייה לאזורי מגורים המאושרים בתוכנית 

 שכונת אום קבאי בנצרת. 582ג/ 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9109ובילקוט הפרסומים  75/75/2755

 .59/77/2755, בתאריך 7270
 

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

ועדה : . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771
 : טלפון 59777נצרת, נצרת בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 77-9718277
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21827 ג/
 כפר כמא תכנית מתאר : שם התכנית

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

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

   25527 ג/: מקומית מס'
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד : איחוד וחלוקה

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 1057ג/  שינוי
 777/ 1057גמ/ מק/  שינוי
 5597ג/  שינוי
 57590 ג/ שינוי
 7789ג/  שינוי
 525ג/ במ/  שינוי

 0219ג/  ביטול
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 207/ 7017גמ/ מק/  כפיפות
 52987ג/  כפיפות
 57255ג/  כפיפות
 57252ג/  כפיפות
 7017ג/  כפיפות
 27771ג/  כפיפות
 8277ג/  כפיפות

 / ג55/ 5/ תמא אישור ע"פ תמ"א
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כפר כמא   .: יישוב

ק"מ  7כנרת המושבה, ככפר תבור090על כביש 
 ממזרח לצומת כפר תבור, בין שדמות דבורה לשרונה.

 X: 241625קואורדינטה 
 Y: 735375קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
, 51017, 51015, 51012, 51015: גושים בשלמות

51011 ,51019 ,51010 ,51019. 
 .25  58, 50, 51, 55  5: חלקות במלואן 51557: גוש
 .59, 59, 57: חלקי חלקות 51557: גוש
 .82, 98  99, 97 ,95, 52 5: חלקות במלואן 51555: גוש
 ,90, 25 ,27, 50  51, 55: חלקי חלקות 51555: גוש
99 ,05. 
 .88  95, 95  00: חלקי חלקות 51552: גוש
, 575  99, 99 ,91, 92 19: חלקות במלואן 51555: גוש

575 ,571  555 ,555, 557 ,550  588. 
, 59 ,51, 55 ,52, 57  20: חלקי חלקות 51555: גוש
59 ,75  75 ,71, 79 ,79  17 ,12 ,551. 
 .559, 01  59: חלקות במלואן 51557: גוש
, 09, 59  55 ,28, 20  25: חלקי חלקות 51557: גוש
88, 577 ,575, 577 ,570, 579 ,557, 551. 
 .02  99: חלקות במלואן 51559: גוש
 .91, 92, 15  52: חלקות במלואן 51559: גוש
 .55: חלקי חלקות 51559: גוש
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 ,27, 50, 55 ,52, 57 ,8: חלקות במלואן 51558: גוש
25 ,97, 91 ,99  07. 
, 27  22, 58 ,59 ,59  57: חלקי חלקות 51558: גוש
52  50 ,95 ,95 ,99, 90. 

 

 : מטרת התכנית
הקצאת שטח להרחבת היישוב כפר כמא באופן שייתן 

 מענה לכלל צרכי היישוב עד לשנת היעד שנקבעה ב
2777. 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
יעודי קרקע בשטחים שבהיקפו של היישוב יקביעת  

 .090הקיים, מצפון וממערב לדרך 
הגדלת שטחי המגורים על מנת שיענו לצרכי גידול  

 האוכלוסייה הצפוי עד לשנת היעד.
הגדרת אזורי מגורים בהם יותר שימוש מסחרי בקומת  

 הקרקע.
קווי בנייה בשכונות  צפיפות בנייה, קביעת אחוזי בנייה, 

 המגורים.
 שיפור רשת הכבישים המקומית בכל הרמות. 
 וב אדריכלי לשכונות המגורים.קביעת הנחיות בינוי ועיצ
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי בגרעין הכפר. 
 קביעת הנחיות שימור.
ספורט  שצ"פים, הקצאת שטחים נוספים לבנייני ציבור, 

 ונופש.
 קביעת הנחיות סביבתיות.
 090אישור להתחברות דרכים מקומיות לדרך מס' 

 באישור הוולנת"ע.מ',  21 מ' ל 97והקלה בקו בניין מ
 קביעת הוראות ושימושים לכל ייעודי הקרקע.
 קביעת שלבי ביצוע.
 עודי הקרקעיקביעת הוראות ושימושים לכל י
 קביעת שלב הביצוע 
 

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

הגליל המזרחי, בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-9002555: טלפון 51275כפר תבור 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 
 
 

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

 27200 ג/
 המלאכה. תוספת זכויות בנייה בר"ח: שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
טבריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

   27219 ג/: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 5227ג/  שינוי
 9879ג/  שינוי

 57/ 290טה/ מק/ ג/  התליה
 290ג/  התליה
 5970ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 1/ 55תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 טבריה   .: יישוב

 מפעל סלטים קיים בא.ת. טבריה.
 X: 250200קואורדינטה 
 Y: 743800קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .25, 59: חלקי חלקות 51755: גוש

 

 : מטרת התכנית
 הגדלת זכויות בנייה בהתאם למבנה קיים.

 

 : התכניתעיקרי הוראות 
 תוספת אחוזי בנייה. 

 שינוי קווי בנייה.
 

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 

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

טבריה, טבור בנייה נון וללמשרדי ועדה מקומית לתכ
 77-9058129: הארץ  טבריה  טלפון
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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 עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

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

7220002218  
 בעכו 10710בגוש  0מגורים ג בחלקה : שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: עכו מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול
 55 תשריט  59 הוראות : גרסת 7221902255

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

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 תכניתה מס' סוג היחס
 285ג/ במ/  שינוי
 978ג/  שינוי

 59108ג/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 גור מרדכי.: עכו רחוב: יישוב

 X: 208143קואורדינטה 
 Y: 760012קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .1: חלקות במלואן, מוסדר, 59750: גוש

 
 : מטרת התכנית

 מנת להקים בניין מגורים.שינוי בזכויות והוראות בנייה על 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
יח"ד, ושינוי הוראות  מס'תוספת זכויות בנייה, שינוי ב

 .285בינוי מתוכנית ג/במ/
 

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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771רת עילית נצ 28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

עכו   51עכו, ויצמן בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-8819559: טלפון

 

 
 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21909 ג/
לחוק,  100שימוש חורג בהתאם לסעיף : שם התכנית

 עכו
כנון חוק הת 508נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

: עכו מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול
   25808 ג/

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 5919ג/ 
 5958ג/ 

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 עכו   .: יישוב

 

 : וחלקותגושים 
 .91: חלקות במלואן 59571: גוש

 

 : מטרת התכנית
לערוך ולפרסם רשימה של קרקעות ובניינים שיש בהם 

 5958וג/  5919שימוש חורג מתוכניות מאושרות ג/ 
 ולקבוע תקופת מקסימום לשימושים אלה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
לפרסם רשימה של קרקעות ובניינים שיש בהם שימוש 

ולקבוע  5958,וג/  5919מתוכניות מאושרות ג/ חורג 
 תקופת מקסימום לשימושים אלה.

 

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

ע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפג
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
צא . העתק ההתנגדות יומ77-9179111: טלפון

עכו   51עכו, ויצמן בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-8819559: 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 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  אצבע הגליל
 21780 ג/: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

 , יסוד המעלה27מגרש  איחוד וחלולקה: שם התכנית
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית , בדבר אישור 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25751 ג/: מפורטת מס'

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים : איחוד וחלוקה
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 2575ג/  שינוי
 770/ 2575אג/ מק/  שינוי
 771/ 2575אג/ מק/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 751/ 2575אג/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 יסוד המעלה   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן 55898: גוש

 X: 255834קואורדינטה 
 Y: 773057קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שטחים בין ייעוד המגורים ליעוד החקלאי ושינוי חילופי 

 קווי בנין.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שירות בייעוד המגורים. 9%תוספת  2.2.5
 . שינוי ייעוד ממגורים לחקלאי ולהפך.2.2.2
 שינוי קווי בנין. 2.2.5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9927ובילקוט הפרסומים  57/79/2755

 .78/70/2755, בתאריך 9970
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
אצבע הגליל, חצור בנייה מית לתכנון ולועדה מקו

, וכל המעוניין רשאי 77-9977700: הגלילית  טלפון
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  הגלבוע
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה

 27777 ג/: מפורטת מס'
 מולדת הרחבת האזור המשקי: שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
   27777 ג/: מפורטת מס'

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 55722ג/  שינוי
 7979ג/  כפיפות
 52759ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 9170ג/  כפיפות
 55579ג/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בני ברית   .מולדת : יישוב

 X: 242000קואורדינטה 
 Y: 721000קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .59 ,50, 51: חלקי חלקות 25587: גוש
 .70, 75, 75, 57: חלקות במלואן 25255: גוש
, 71, 59, 22  58, 55 ,52: חלקי חלקות 25255: גוש
78 ,12. 
 .55: חלקי חלקות 25252: גוש
 .595, 597: חלקי חלקות 25297: גוש
 .585, 27: חלקי חלקות 25295: גוש

 

 : מטרת התכנית
 הרחבה ותכנון מחדש של שטח מבני המשק מולדת

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הרחבה ורה ארגון של אזור מבני המשק

 עודי קרקעיהסדרת י
 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב כמסומן בתשריט

 קביעת שימושים
 קביעת הוראות וזכויות בנייה

 ועיצוב אדר' קביעת הוראות תשתיות, סביבתיות, בינוי
 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

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
נגדות יומצא . העתק ההת77-9179111: טלפון

הגלבוע, עין חרוד בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-9155250: טלפון ,)מאוחד(

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 27807 ג/: מפורטת מס'
שכונה דרום  תוספת שטחי ציבור,: שם התכנית

 מזרחית. בועיינה נוג'ידאת.
כנון לחוק הת 98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

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

   27597 ג/: ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

ניתן להוציא תכנית שמכוחה : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 55207ג/  שינוי
 52209ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 נוג'יידאת.בועיינה: יישוב

 X: 235050קואורדינטה 
 Y: 745400קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .15, 79: חלקי חלקות 50171: גוש
 .22: חלקי חלקות 50170: גוש

 

 : מטרת התכנית
 הקמת מוסד חינוך.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.

 5ומגורים א' . שינוי ייעוד מקרקע חקלאית, שצ"פ5
 למבנים ומוסדות ציבור.

 . קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.2
 . קביעת הנחיות סביבתיות.5
 . קביעת הנחיות בינוי.7

* קביעת הוראות פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים 
 כגון דרכים, בינוי, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכ'ו.

 

ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
 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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון
הגליל המזרחי, בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 77-9002555: טלפון 51275כפר תבור 
 

ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל
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 :  הגליל העליון
הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר 

 27878 ג/: מפורטת מס'
 קדרים. אזור לולים : שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כנית מתאר הגליל העליון מופקדת תבנייה לתכנון ול

   27575 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 7970ג/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 57תתל/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 קדרים   .: יישוב

 X: 244900קואורדינטה 
 Y: 755625קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .78, 0: חלקי חלקות 51120: גוש

 

 : מטרת התכנית
מבני  קביעת הוראות למתן היתרי בנייה ופיתוח לשטח

 שיועדו ענפים משקיים בתוכנית  כנית זו,תמשק עפ"י 
 .7970ג/ 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
הסדרת ייעודי קרקע ענפים משקיים לבניית עפ"י  2.2.5

 . 7970הוראות תכנית ג/ 
. פרוט התכליות וקביעת הוראות למתן היתרי 2.2.2

 בנייה ופיתוח.
 

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

.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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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בנייה ונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולתיבע
 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון
הגליל העליון,   בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 77-9959505: טלפון 52577ראש פינה 
 

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 :  הגליל העליון
ברמה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 27299 ג/: מפורטת מס'
 ברעם גן לאומי : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   27288 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 588ג/  שינוי
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 גן לאומי ברעם, ברעם: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .55  55: חלקות במלואן 57255: גוש
 .28, 57, 57: חלקי חלקות 57255: גוש

 X: 239100קואורדינטה 
 Y: 772100קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
בכל הנוגע לתכליות ,לשימושים  588פרוט תכנית ג/ 

 ולזכויות הבנייה המותרות בתחום בגן הלאומי ברעם.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. חלוקת השטח למתחמי שימור ופיתוח. 

קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה בכל  ב.
 מתחם /תא שטח. 

 בינוי ופיתוח השטח. ג. קביעת הוראות שימור,
 ד. ביטול דרך מאושרת

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9011ובילקוט הפרסומים  25/72/2757

 .55/72/2757, בתאריך 5082
 

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

ועדה : . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771
 52577ראש פינה הגליל העליון, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 77-9959505: טלפון
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 19700 ג/: מפורטת מס'
 מתאר קיבוץ רמות מנשה: שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   58701 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : הבאותהמתייחסת לתכניות 
 התכנית מס' סוג היחס

 7212ג/  שינוי
 75/ 7127יז/ מק/  שינוי
 75/ 7127יז/ מק/  שינוי
 7127ג/  שינוי

 52951ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 75/ 55577יז/ מק/  כפיפות
 8127ג/  כפיפות
 55577ג/  כפיפות

 8/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ 52תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רמות מנשה   .: יישוב

 X: 205650קואורדינטה 
 Y: 722550קואורדינטה 

 
 : גושים וחלקות

 .27, 59 ,50, 57 ,55, 8 ,9, 1: חלקות במלואן 52595: גוש
 .58, 51, 52  57, 0 ,9, 7 ,5: חלקי חלקות 52595: גוש
 .59, 52, 57, 9 ,0, 1: חלקי חלקות 52592: גוש
 .2: חלקי חלקות 52595: גוש
 .57  52: חלקי חלקות 52597: גוש
 .52, 57 ,8: חלקי חלקות 52591: גוש

 

 : מטרת התכנית
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה 

 והרחבת שטח למגורים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 עודי קרקע בתחום התכניתיתכנון מחדש לי

 מערכת התנועה והחניה.התווית 
יעודי הקרקע יקביעת תכליות ושימושים מותרים ב

 בתחום התכנית..

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

והודעה מתוקנת בדבר  מקומית ברמה מפורטת
מס'  תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטתהפקדת 

 57491 ג/
 מתאר קיבוץ רמות מנשהשם התכנית: 

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה ש 57491 ג/מס':  מתאר מקומית ברמה מפורטת

, , 0ובילקוט הפרסומים  00/00/0000בעיתונים בתאריך 
 97וכי בהתאם לסעיף  .00/00/0000, בתאריך 0עמוד 

, מופקדת במשרדי 5791 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  לבניה מחוז הצפוןהועדה המחוזית לתכנון ו

תכנית מתאר מקומית  יזרעאליםהמקומית לתכנון ולבניה 
 57491 ג/ 'מס ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 4414 ג/ שינוי
 05/ 4140יז/ מק/  שינוי
 00/ 4140יז/ מק/  שינוי
 4140ג/  שינוי

 54901ג/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 05/ 55540יז/ מק/  כפיפות
 7144ג/  כפיפות
 55540ג/  כפיפות

 7/ 4תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ 54תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רמות מנשה   .יישוב: 

 X: 205650קואורדינטה 
 Y: 722550קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 - 59, 54 - 50, 7 - 9, 1חלקות במלואן:  54095גוש: 

59 ,40. 
 .57, 51, 54 - 50, 9 - 9, 4 - 0חלקי חלקות:  54095גוש: 
 .59, 54, 50, 9 - 9, 1חלקי חלקות:  54094גוש: 
 .4חלקי חלקות:  54090גוש: 
 .54 - 54חלקי חלקות:  54094 גוש:
 .54, 50 - 7חלקי חלקות:  54091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה 

 והרחבת שטח למגורים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 עודי קרקע בתחום התכניתיתכנון מחדש לי
 ת מערכת התנועה והחניה.יהתווי

עודי הקרקע יקביעת תכליות ושימושים מותרים בי
 בתחום התכנית.

 הגדרות זכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
 קביעת מבנים לשימור בתחום התכנית.

 קביעת הוראות בדבר אירוח כפרי.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 . www.pnim.gov.il םהפני משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר כל 

הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  90
הועדה המחוזית לתכנון הפרסומים בעתונים, למשרדי 

נצרת עילית  47ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק התנגדות . 04-9109111טלפון:  5910001

ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,    יומצא למשרדי
 .04-9447990טלפון:  59540עפולה 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5797 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אורי אילן
 ניההועדה המחוזית לתכנון ולביו"ר 

 מחוז צפון 
 



3869 ילקוט הפרסומים 6998, י"א באדר התשע"ה, 2.3.2015 

 הנחיות זכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

 קביעת מבנים לשימור בתחום התכנית.
 קביעת הוראות בדבר אירוח כפרי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

יזרעאלים, עפולה בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-9728997: טלפון 59527

 

ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל 
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
 21777 ג/: תכנית מפורטת מס' הודעה בדבר אישור

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה: שם התכנית
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25777 ג/: מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
א תכנית שמכוחה ניתן להוצי: התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 27285ג/  שינוי
 1278ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ריינה   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 736450קואורדינטה 

 

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

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הגדלת זכויות הבנייה ומס' הקומות.

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

 הוספת שימושים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 98557ובילקוט הפרסומים  70/55/2757

 .79/55/2757, בתאריך 059עמוד 
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 77-9799191: טלפון 50777נצרת עילית 
ים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמור

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : לב הגליל
 21802 ג/: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בנייה : שם התכנית
 והקטנת קווי בנייה, דיר חנא

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   25502 ג/: מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 9010ג/  שינוי
 51552ג/  שינוי
 52879ג/  שינוי
 5782ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 דיר חנא   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .89: חלקי חלקות 58721: גוש

 X: 751625קואורדינטה 
 Y: 234925קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש מגורים.

 

 : הוראות התכניתעיקרי 
 : בתכנית מפורטת

 . שינוי בקווי בניין  לפי מצב מוצע בתשריט.5
 .275.87% ל 577% . הגדלת זכויות בנייה מ2
 מ'. 51.71מ' ל 52.1. הגדלת גובה קרקע מ5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  57/55/2757

 .57/52/2757בתאריך , 2779עמוד 
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
: טלפון ,סח'ניןלב הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 77-9079077

 הנחיות זכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

 קביעת מבנים לשימור בתחום התכנית.
 קביעת הוראות בדבר אירוח כפרי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

יזרעאלים, עפולה בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 77-9728997: טלפון 59527

 

ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל 
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
 21777 ג/: תכנית מפורטת מס' הודעה בדבר אישור

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה: שם התכנית
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25777 ג/: מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
א תכנית שמכוחה ניתן להוצי: התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 27285ג/  שינוי
 1278ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ריינה   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 736450קואורדינטה 

 

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

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הגדלת זכויות הבנייה ומס' הקומות.

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

 הוספת שימושים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 98557ובילקוט הפרסומים  70/55/2757

 .79/55/2757, בתאריך 059עמוד 
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 77-9799191: טלפון 50777נצרת עילית 
ים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמור

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : לב הגליל
 21802 ג/: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בנייה : שם התכנית
 והקטנת קווי בנייה, דיר חנא

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   25502 ג/: מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 9010ג/  שינוי
 51552ג/  שינוי
 52879ג/  שינוי
 5782ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 דיר חנא   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .89: חלקי חלקות 58721: גוש

 X: 751625קואורדינטה 
 Y: 234925קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש מגורים.

 

 : הוראות התכניתעיקרי 
 : בתכנית מפורטת

 . שינוי בקווי בניין  לפי מצב מוצע בתשריט.5
 .275.87% ל 577% . הגדלת זכויות בנייה מ2
 מ'. 51.71מ' ל 52.1. הגדלת גובה קרקע מ5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  57/55/2757

 .57/52/2757בתאריך , 2779עמוד 
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
: טלפון ,סח'ניןלב הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 77-9079077

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

והודעה מתוקנת בדבר  מקומית ברמה מפורטת
מס'  תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטתהפקדת 

 57491 ג/
 מתאר קיבוץ רמות מנשהשם התכנית: 

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה ש 57491 ג/מס':  מתאר מקומית ברמה מפורטת

, , 0ובילקוט הפרסומים  00/00/0000בעיתונים בתאריך 
 97וכי בהתאם לסעיף  .00/00/0000, בתאריך 0עמוד 

, מופקדת במשרדי 5791 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  לבניה מחוז הצפוןהועדה המחוזית לתכנון ו

תכנית מתאר מקומית  יזרעאליםהמקומית לתכנון ולבניה 
 57491 ג/ 'מס ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 4414 ג/ שינוי
 05/ 4140יז/ מק/  שינוי
 00/ 4140יז/ מק/  שינוי
 4140ג/  שינוי

 54901ג/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 05/ 55540יז/ מק/  כפיפות
 7144ג/  כפיפות
 55540ג/  כפיפות

 7/ 4תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ 54תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רמות מנשה   .יישוב: 

 X: 205650קואורדינטה 
 Y: 722550קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 - 59, 54 - 50, 7 - 9, 1חלקות במלואן:  54095גוש: 

59 ,40. 
 .57, 51, 54 - 50, 9 - 9, 4 - 0חלקי חלקות:  54095גוש: 
 .59, 54, 50, 9 - 9, 1חלקי חלקות:  54094גוש: 
 .4חלקי חלקות:  54090גוש: 
 .54 - 54חלקי חלקות:  54094 גוש:
 .54, 50 - 7חלקי חלקות:  54091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה 

 והרחבת שטח למגורים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 עודי קרקע בתחום התכניתיתכנון מחדש לי
 ת מערכת התנועה והחניה.יהתווי

עודי הקרקע יקביעת תכליות ושימושים מותרים בי
 בתחום התכנית.

 הגדרות זכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
 קביעת מבנים לשימור בתחום התכנית.

 קביעת הוראות בדבר אירוח כפרי.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 . www.pnim.gov.il םהפני משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר כל 

הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  90
הועדה המחוזית לתכנון הפרסומים בעתונים, למשרדי 

נצרת עילית  47ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק התנגדות . 04-9109111טלפון:  5910001

ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,    יומצא למשרדי
 .04-9447990טלפון:  59540עפולה 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5797 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אורי אילן
 ניההועדה המחוזית לתכנון ולביו"ר 

 מחוז צפון 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

והודעה מתוקנת בדבר  מקומית ברמה מפורטת
מס'  תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטתהפקדת 

 57491 ג/
 מתאר קיבוץ רמות מנשהשם התכנית: 

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה ש 57491 ג/מס':  מתאר מקומית ברמה מפורטת

, , 0ובילקוט הפרסומים  00/00/0000בעיתונים בתאריך 
 97וכי בהתאם לסעיף  .00/00/0000, בתאריך 0עמוד 

, מופקדת במשרדי 5791 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  לבניה מחוז הצפוןהועדה המחוזית לתכנון ו

תכנית מתאר מקומית  יזרעאליםהמקומית לתכנון ולבניה 
 57491 ג/ 'מס ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 4414 ג/ שינוי
 05/ 4140יז/ מק/  שינוי
 00/ 4140יז/ מק/  שינוי
 4140ג/  שינוי

 54901ג/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 05/ 55540יז/ מק/  כפיפות
 7144ג/  כפיפות
 55540ג/  כפיפות

 7/ 4תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ 54תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רמות מנשה   .יישוב: 

 X: 205650קואורדינטה 
 Y: 722550קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 - 59, 54 - 50, 7 - 9, 1חלקות במלואן:  54095גוש: 

59 ,40. 
 .57, 51, 54 - 50, 9 - 9, 4 - 0חלקי חלקות:  54095גוש: 
 .59, 54, 50, 9 - 9, 1חלקי חלקות:  54094גוש: 
 .4חלקי חלקות:  54090גוש: 
 .54 - 54חלקי חלקות:  54094 גוש:
 .54, 50 - 7חלקי חלקות:  54091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה 

 והרחבת שטח למגורים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 עודי קרקע בתחום התכניתיתכנון מחדש לי
 ת מערכת התנועה והחניה.יהתווי

עודי הקרקע יקביעת תכליות ושימושים מותרים בי
 בתחום התכנית.

 הגדרות זכויות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
 קביעת מבנים לשימור בתחום התכנית.

 קביעת הוראות בדבר אירוח כפרי.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 . www.pnim.gov.il םהפני משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר כל 

הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  90
הועדה המחוזית לתכנון הפרסומים בעתונים, למשרדי 

נצרת עילית  47ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק התנגדות . 04-9109111טלפון:  5910001

ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,    יומצא למשרדי
 .04-9447990טלפון:  59540עפולה 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5797 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אורי אילן
 ניההועדה המחוזית לתכנון ולביו"ר 

 מחוז צפון 
 



ילקוט הפרסומים 6998, י"א באדר התשע"ה, 2.3.2015  3870

 המשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות ש
 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט

 
 

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

 27819 ג/: מפורטת מס'
 עין אל אסד.  18שינוי תוואי דרך מס' : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   27558 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 1810ג/  שינוי
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אסד   .עין אל: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .22, 8 ,9: חלקות במלואן 58172: גוש
 .25 ,27, 55 ,57, 0: חלקי חלקות 58172: גוש

 X: 237600קואורדינטה 
 Y: 760550קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שינוי תוואי דרך.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 .55שינויי תוואי דרך מס' 

 5 מ' ל 7מ', צדדי מ 5ל 1הקטנת קווי בניין קדמי מ
 מ'. 5מ' ל 7מ', אחורי מ

 מ"ר. 517 מ"ר ל 777 הקטנת גודל מגרש מינימלי מ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9011ובילקוט הפרסומים  25/72/2757

 .55/72/2757, בתאריך 5089
 

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

: . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771עילית 
מירון  מרום הגליל,בנייה מקומית לתכנון ולועדה 
, וכל המעוניין רשאי לעיין 77-9858979: טלפון 55857

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

www.pnim.gov.il. 
 
 
 
 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מעלות תרשיחא
: מפורטת מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית 

 21711 ג/
 שינויים בהוראות התכנון בחלקות : שם התכנית

 תרשיחא דרומית משפ' נעים 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית מעלות תרשיחא בנייה לתכנון ול
   25755 ג/: מפורטת מס'

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

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 57009ג/  שינוי
 9815ג/  שינוי
 52172ג/  שינוי

 59915ג/  כפיפות
 2170מנ/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 תרשיחא   .מעלות: יישוב

שכונה דרומית בתרשיחא שגובלת בחלק מכביש מס' 
 שמוביל לשכונת הבנים מצד מזרח. 55

 X: 225360קואורדינטה 
 Y: 767425קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .57  9: חלקות במלואן 59779: גוש
 .55: חלקי חלקות 59779: גוש

 

 : מטרת התכנית
תחם מגורים ושינוי ארגון מחדש של מערך הנגישות במ
 בהוראות הבנייה, תרשיחא דרומית.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד מדרך גישה לאזור מגורים א', שצ"פ ודרך 

 מוצעת.
 שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט.

 שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לדרך משולבת.
 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב כמסומן בתשריט.

 

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

י לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכא
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 : טלפון 5015771נצרת עילית  28הצפון, מעלה יצחק 
 
 



3871 ילקוט הפרסומים 6998, י"א באדר התשע"ה, 2.3.2015 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 77-9179111
 5מעלות תרשיחא, האורנים בנייה נון ולמקומית לתכ

 77-8805957: טלפון 27812תרשיחא מעלות
 

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 : צפון, מרחב תכנון מקומי :  עמק המעיינות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 27099 ג/: מפורטת מס'
 בריכות שלוחות: שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עמק המעיינות מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   27188 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 התכנית מס' סוג היחס

 517ג/ במ/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שלוחות   .: יישוב

 X: 243550קואורדינטה 
 Y: 706750קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .57, 50: חלקי חלקות 27870: גוש
 .57: חלקי חלקות 27821: גוש
 .27: חלקי חלקות 27829: גוש

 

 : מטרת התכנית
הקמת בריכת מי שתייה ומתן ליגליזציה לבריכה קיימת 
ולבנים נלווים והסדרת דרך גישה באמצעות זיקת הנאה 

 בסמוך לישוב רוויה
 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט ליעוד למתקנים 

 הנדסיים ושטח פתוח 
 קביעת זכויות והוראות בנייה לאזורים שונים 

 קביעת הוראות בינוי והוראות סביבתיות 
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה

התווית דרך גישה על ידי קביעת זכות הנאה למעבר  
 ברכב בקרקע חקלאית כמסומן בתשריט

( לתוספת 2)א( ) 9ר התכנית בהתאם לסעיף אישו
 הראשונה לחוק

 

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 

כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון

עמק המעיינות,   בנייה לתכנון ול למשרדי ועדה מקומית
 77-9791917: בית שאן  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 ודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עב

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  שפלת הגליל
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 21177 ג/
הרחבת שטח למסחר ומגורים והגדלת : שם התכנית

 אחוזי הבנייה, והגדלת גובה הבניין בכאבול.
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שפלת הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   25577 ג/: מקומית מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאותהמתייחסת 
 התכנית מס' סוג היחס

 59775ג/  שינוי
 57112ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כאבול.: יישוב

 X: 219050קואורדינטה 
 Y: 752650קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .51: חלקי חלקות 58975: גוש

 

 : מטרת התכנית
הרחבת שטח למסחר ומגורים, הגדלת אחוזי הבנייה 

 והגדלת גובה הבניין בכאבול.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . הרחבת שטח למסחר ומגורים.5
 . הגדלת אחוזי הבנייה.2
 מ'. 50מ' במקום  59 . הגדלת גובה הבניין ל5
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר לקהל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים 

.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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, 
 5015771נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 77-9179111: טלפון
שפלת הגליל,   בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 77-8999907: טלפון 27857תמרה 
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 :  שפלת הגליל

 21080 ג/: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
שינוי קווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה, : התכניתשם 

 תמרה.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   25159 ג/: מפורטת מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 51019ג/  שינוי
 9819ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 תמרה   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .20: חלקי חלקות 59191: גוש

 X: 218300קואורדינטה 
 Y: 751525קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
למבנה מגורים בנייה הסדרה סטטוטורית של זכויות ה

 קיים
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הגדלת זכויות בנייה, 

 שינוי קווי בנייה , 
 הגדלת תכסית, 

 קביעת גודל מגרש מינמלי ,
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9877ובילקוט הפרסומים  57/55/2757

 .28/57/2757, בתאריך 715עמוד 
 

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

ועדה : . וכן במשרדי77-9179111: טלפון 5015771
 27857שפלת הגליל,   תמרה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 77-8999907: טלפון
 ים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוח

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

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 

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

טל - גל שרותים חשבונאיים בע"מ
)ח"פ 51-170095-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 9.4.2015, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' כנרת 5, 
 בני ברק 5126237, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 12, טל' 03-6246250, פקס' 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק  

פירוטק בע"מ
)ח"פ 51-066869-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 13.4.2015, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הברוש 15, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גרהם גולדשטיין, מפרק  

שבחי י"א בע"מ
)ח"פ 51-350510-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מבוא  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.4.2015 ביום  תתכנס 
הדס 12, גבעת זאב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום בן חמו, מפרק  
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מור-בר הובלות בע"מ
)ח"פ 51-274645-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, פארק תעשייה 
עומר, עומר 84965, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לינדה אמסלם, רו"ח, מפרקת  

מנחם קליין קדם-דפוס בע"מ
)ח"פ 51-196156-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' חבצלת 
השרון 21, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפה לחמן, מפרקת  

מרחב - אי.אי.פי. בע"מ
)ח"פ 51-250458-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' בן גוריון 1, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרינה ארביב, רו"ח, מפרקת  

מ.ר.מ. הובלות בע"מ
)ח"פ 51-246944-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יחזקאל 31, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ראשי מושאילוב, מפרק  

פ.ל. פתרונות לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-348075-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
רח' שביל כסלו 22, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סגי יוסף, מפרק  

מירקם כ.צ. בע"מ
)ח"פ 51-334400-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,161 ת"ד  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.4.2015 ביום   תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,1524100 תבור  כפר 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי יעקב כ"ץ, מפרק  

מ.ש.י. רהיטים ושווק בע"מ
)ח"פ 51-116529-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  אריה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה  ביום 19.4.2015,  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  אליעזר 28, אשקלון, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה יורם, מפרק  

מאי - מור הובלות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-312043-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, פארק תעשייה 
עומר, עומר 84965, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לינדה אמסלם, רו"ח, מפרקת  
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פ.נ. אילן חברה לבנין, עבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-510828-0(

)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 1.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מירניק,  אלכסנדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אורן 46, חיפה, 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.

אלכסנדר מירניק, מפרק

פ.נ. אילן חברה לבנין, עבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-510828-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,46 אורן  רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר מירניק, מפרק  

א.מ. הוד חברה לשווק בע"מ
)ח"פ 51-170212-8(

)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 
1.2.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד הוד, מרח' 

מגדל זינגר 11, מגדל זינגר, חיפה, 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.

אהוד הוד, מפרק

א.מ. הוד חברה לשווק בע"מ
)ח"פ 51-170212-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

ב.א.צ הובלות בטון בע"מ
)ח"פ 51-176010-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אייזיק  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.4.2015 ביום   תתכנס 
רמבה 6, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס סמירנוב, מפרק  

אחים אשכנזי ויצחק 1985 בע"מ
)ח"פ 51-106311-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 האויר  חיל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.4.2015 תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו אשכנזי, מפרק  

בי.אייז ישראל לייזר בע"מ
)ח"פ 51-483533-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רבדים 39, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר טייב מצליח, מפרק  

ר.י. מנופים בע"מ
)ח"פ 51-437404-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יואל משה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,9 סלומון 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל נחמנוביץ', עו"ד, מפרק  
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ארטימה אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-196166-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 27.4.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' הדולב 29, 
ת"ד 1080, צורן 4282300, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב סלומון רוני, מפרק

ניר וגיא מרכז הזמנות בע"מ
)ח"פ 51-234158-7(

)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 12.2.2015, התקבלה החלטה 
ממושב  זקן,  בן  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עמינדב, ד"נ הנגב, 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.

משה בן זקן, מפרק

ניר וגיא מרכז הזמנות בע"מ
)ח"פ 51-234158-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 27.4.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, מושב עמינדב, 
ד"נ הנגב 8543500, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בן זקן, מפרק

סטקיית לויקו בע"מ
)ח"פ 51-129953-9(

)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 
מרדכי  רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,9.4.2015 ביום  תתכנס 
מאייר 5א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מגדל זינגר 11,, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד הוד, מפרק  

אלי. אל. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-471180-3(

)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 16.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר אלחדד, 

מרח' סחלב 39, רעות, 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.

אליעזר אלחדד, מפרק

אלי. אל. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-471180-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,39 סחלב  רח'  המפרק,  אצל   ,8.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  רעות, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר אלחדד, מפרק  

ארטימה אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-196166-6(

)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 11.2.2015, התקבלה החלטה 
רוני, מרח'  סלומון  יעקב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

הדולב 39, צורן, 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.

יעקב סלומון רוני, מפרק
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל בן–חור, עו"ד, מפרק

זמני - מאגר משרות זמניות בע"מ
)ח"פ 51-476037-0(

)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 15.4.2015, בשעה 11.30, במשרדי המפרק, רח' 
ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל בן–חור, עו"ד, מפרק

אקסטנדי טכנולוגיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-475166-8(

)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 15.4.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

ד"ר סטיבן גורדון
)ח"פ 51-330187-9(

)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 15.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דיזנגוף 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,24
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד פלר, מפרק

ב.ב. מדטק בע"מ
)ח"פ 51-466319-4(

)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 
ורצקי  10.00, במשרד שניידמן,  15.4.2015, בשעה  תתכנס ביום 
בני   ,7 קומה   ,3 ב.ס.ר  מגדל   ,5 כנרת  רח'  דין,  עורכי   - ושות' 

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים לוי, מפרק

ריאלטו נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-206927-9(

)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 12.4.2015, בשעה 11.30, אצל בר יעקב נכסים 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,50 דיזינגוף  רח'  בע"מ,  והשקעות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
בר יעקב, מפרק

שירון צמיגים שרות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-312889-2(

)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 12.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' עמינדב 
17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד קחלון, מפרק

רוזן )ר.י.( לתינוק באהבה בע"מ
)ח"פ 51-488601-9(

)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 
שיזף  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,14.4.2015 ביום  תתכנס 
40, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן רוזן, מפרק

פולדן בע"מ
)ח"פ 51-369558-5(

)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 15.4.2015, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

מידור ניהול פרויקטים לבניה בע"מ
)ח"פ 51-374000-1(

)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 
נירים  רח'  12.00, אצל המפרק,  30.4.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

קסראונד מערכות בע"מ
)ח"פ 51-365688-4(

)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 
תובל  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,30.4.2015 ביום  תתכנס 
5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד זלצמן, מפרק

מוריה ניהול בתי מלון )אילת( בע"מ
)ח"פ 51-181640-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2015, בשעה 11.00, אצל מלונות פתאל, 
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 35, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה, מפרק

כוכב דיזינגוף נתניה בע"מ
)ח"פ 51-352017-1(

)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 

ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן שניידמן, מפרק

פט סנטר בע"מ
)ח"פ 51-275088-6(

)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 15.4.2015, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' 
דרך הורד 71, בית נחמיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאווה שמואלי, מפרקת

ברבור שחור בע"מ
)ח"פ 51-475878-8(

)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 19.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בירנית 
5, כוכב יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן דגן, מפרק

ארויו ארועים בע"מ
)ח"פ 51-439706-6(

)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 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,34 יבנה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון ממן, עו"ד, מפרק

סוכנויות רכב פ.ל.א. בע"מ
)ח"פ 51-173076-4(

)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 27.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קרליבך 
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דודו מזלתרים מעצב שיער בע"מ
)ח"פ 51-364647-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,04-6405026 טל'  עפולה,   ,3 הוז  זלמן  מרח'  מזלתרים, 

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.

 ,18.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד ארז כהן, 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.
דוד מזלתרים, מפרק

גלריה עירית הדני בע"מ
)ח"פ 51-391779-9(

)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   ,22.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסי בן–דרור, משד' אבא אבן 10, הרצליה, 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.

 ,2.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד 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.
יוסי בן–דרור, עו"ד, מפרק

כיכר חברת עורכי דין
)ח"פ 51-456612-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

תתכנס ביום 22.5.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תל חי 1, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל חודאדאד, עו"ד, מפרק

דה-בסט שירותי ניקיון וסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-334765-8(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,29.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הבטה 
טל'  אדומים,  מעלה   ,80/4 השדה  צמח  מרח'  )מלי(,  מנהלוש 

054-5939969, 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.

 ,31.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
הבטה מנהלוש )מלי(, מפרק

ד. ארמו גלובל בע"מ
)ח"פ 51-480837-7(

)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   ,1.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארמו 
 ,050-6335548 טל'  לציון,  ראשון   ,32 אליעזר  בן  מרח'  דריהם, 

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.

 ,1.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד עו"ד הלד - הרוש, רח' הרצל 63, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ארמו דריהם, מפרק
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חפץ דני בע"מ
)ח"פ 51-224252-2(

)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 
 ,11.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את דני חפץ, מרח' האחים 9, כפר סבא, 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.

 ,26.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

דני חפץ, מפרק

מאכלי טיבא - טעם שונה בע"מ
)ח"פ 51-408378-1(

)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 
 ,5.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,6109 ת"ד  עירון,  מעלה  סאלם,  מרח'  מוחמד,  סביחאת   את 

טל' 050-7824403, 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.

 ,10.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

סביחאת מוחמד, מפרק

י.ג. רוז תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-224500-2(

)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   ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב צייגר, מרח' ח'ורי 2, מגדל הנביאים, חיפה 3304508, טל' 

073-7433358, למפרק החברה.

התקבלה   ,23.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

רייכר, מרח' בן ציון דינור 5, הרצליה, 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.

 ,24.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי רייכר, מפרק

די.אס.איי מערכות מחשוב ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-471857-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,17.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מיכל פנקל, מרח' דפנה 2, יבנה, 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 תהנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל פנקל, עו"ד, מפרקת

וטלטק בע"מ
)ח"פ 51-417592-6(

)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 
 ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את בוריס וטלמכר, מרח' העמקים 67, גני תקוה, 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.

 ,26.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

בוריס וטלמכר, מפרק
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ש.י. קווי הובלה בע"מ
)ח"פ 51-404756-2(

)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 
 ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
רח'  ושות',  חן חמו  דין  חן, ממשרד עורכי  גל  עו"ד   ולמנות את 

משאבים 4/7, הוד השרון, 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.

 ,19.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל חן, עו"ד, מפרק

ד.מ אופיר הנדסת תעשייה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-211970-2(

)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 
 ,27.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את דוד פרומוב, מרח' דבורה 11, 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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד פרומוב, מפרק

איי.אנ.וי. מוש השקעות בע"מ
)ח"פ 51-434688-1(

)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 
 ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את משה גולדמינץ, מרח' קאסוטו 11, ירושלים, 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.

 ,15.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צייגר, עו"ד, מפרק

סי-רוז בע"מ
)ח"פ 51-349470-8(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב צייגר, מרח' ח'ורי 2, מגדל הנביאים, חיפה 3304508, טל' 

073-7433358, 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.

 ,15.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צייגר, עו"ד, מפרק

רוז תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-311086-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב צייגר, מרח' ח'ורי 2, מגדל הנביאים, חיפה 3304508, טל' 

073-7433358, 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.

 ,15.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צייגר, עו"ד, מפרק
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יהושע לוי הגג האדום בע"מ
)ח"פ 51-273949-1(

)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 
 ,12.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,2011200 הכרם  בית  בקעת  ד"נ  מכמון,  לוי,  יהושוע   את 

טל' 04-9883365, 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.

 ,14.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושוע לוי, מפרק

הורים באור טבעי בע"מ
)ח"פ 51-480041-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,17.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שירה קראוטהמר, מרח' כץ מיכל לייב 43, פתח תקוה, 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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה קראוטהמר, מפרקת

פורסטדי בע"מ
)ח"פ 51-383910-0(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

משה גולדמינץ, מפרק

חיים ירוקים )10( בע"מ
)ח"פ 51-208471-6(

)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 
 ,7.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את אילן מינס, מרח' ירושלים 28, חיפה, 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 20.6.2015 בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן מינס, מפרק

פרופ' מנדס דוד בע"מ
)ח"פ 51-328667-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' 

דוד מנדס, מרח' קמיל הויסמנס 46, חיפה, 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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מנדס, מפרק
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 ,26.6.2015 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.

דן גביש, מפרק

גרין אפ )גנים תלויים( בע"מ
)ח"פ 51-441254-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,17.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6886768 טל'  אביב,  תל   ,57 אלון  יגאל  מרח'  שפר,  שרון 

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.

 ,1.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי לויתן, שרון ושות', בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שרון שפר, עו"ד, מפרק

לירנטק בע"מ
)ח"פ 51-438721-6(

)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 
 ,18.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את עו"ד גדעון ברקסמאיר, מרח' הבנקים 3, חיפה, טל' 

04-8517557, פקס' 04-8529425, 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.

 ,6.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק

1.1.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  של החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרקת  אביב,  תל   ,21/24 ימית  יהודה  מרח'  עד,  עם  כוכבה 

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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית   אסיפה 
לשם  מנשה,  אלפי   ,7 סביון  רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

כוכבה עם עד, מפרקת

דיספנסר פרו בע"מ
)ח"פ 51-443821-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,17.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אליאב בן שושן, מרח' חנקין 94, חולון, 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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאב בן שושן, מפרק

פאן-טסטי בע"מ
)ח"פ 51-478480-0(

)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 
 ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את דן גביש, מרח' הרקפות 4, חיפה 3474504, טל' 04-8374731, 

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 דוד נאור, מרח' הר רמון 55, באר שבע, טל' 050-6767776, 
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.

 ,15.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.30, 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.

דוד נאור, מפרק

מייל טו גוד בע"מ
)ח"פ 51-360495-9(

)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 
 ,6.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את נמרוד מאי, מרח' דב האוזנר 4, תל אביב, טל' 054-4801308, 

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 7.5.2015, בשעה 
12.00, במשרדי החברה, רח' ש"ץ 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.

נמרוד מאי, מפרק

אופנהיים דב בע"מ
)ח"פ 51-489876-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,10.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד אבי וינריב, מרח' ז'בוטינסקי 41, 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.

 ,10.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי וינריב, עו"ד, מפרק

ונטו חלפים יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-377183-2(

)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 
 ,12.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עפר גמליאל, מרח' רמת ים 93, הרצליה פיתוח 4685193, 

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.

 ,19.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר גמליאל, עו"ד, מפרק

ארז יבוא ושיווק מנועים וגירים בע"מ
)ח"פ 51-361924-7(

)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 
 ,12.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עפר גמליאל, מרח' רמת ים 93, הרצליה פיתוח 4685193,  

טל' 09-9508155, 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.

 ,19.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר גמליאל, עו"ד, מפרק

די.ג'י.אן מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-496176-2(

)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 24.11.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
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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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

ל.ש. סוידאן לעבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-239125-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, 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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

אבן סינא למדע וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-358177-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, 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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

אר 2 איידי בע"מ
)ח"פ 51-365358-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,17.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורנה דנקנר-בינמוביץ, מרח' צבי 5, 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.

 ,17.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורנה דנקנר-בינמוביץ, עו"ד, מפרקת

תומס אוטו פרטס בע"מ
)ח"פ 51-392440-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, 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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

א.א.ס. סעאיידה הובלות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-348240-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, למפרק החברה.
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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.

 ,25.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

דוד מקובר, מפרק

"יישור" - אספקת קרמיקה וחומריי בניין בע"מ
)ח"פ 51-356068-0(

)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 
 ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'  אשדוד,   ,7/45 תפוז  מרח'  חזוט,  הילה  עו"ד  את   ולמנות 

054-7021865, 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.

 ,15.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה חזוט, עו"ד, מפרקת

די. אייץ. סקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-495425-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,18.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-7799104 טל'  יהוד-מונוסון,   ,16 חזנוביץ  סלע, מרח'  נעם 

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.

 ,18.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם סלע, עו"ד, מפרק

מוסך אחים עראבייה בע"מ
)ח"פ 51-361579-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, 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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

עלה התאנה לנגרות בע"מ
)ח"פ 51-463736-2(

)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   ,16.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, 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 17.6.2015, בשעה 
9.00, במשרדי וליד סלאמה ושות', משרד רואי חשבון, בניין עואד 
עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

מקובר מעליות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-288598-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,22.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד מקובר, מרח' מקובר 19, בני ברק, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 6998, י"א באדר התשע"ה, 2.3.2015  3886

קרן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ביטון, מרח' נחל הבשור 7א, אשדוד, 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.

 ,9.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  17.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
קרן ביטון, מפרקת

אחים יעקב-עבודות עפר תשתית ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-205536-9(

)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   ,20.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

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.

 ,20.4.2015 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.
אלי מנחם, עו"ד, מפרק

אינטרליין אינטרנט מהיר בע"מ
)ח"פ 51-324453-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,9.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 
שקד, 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.

דורון וישי בע"מ
)ח"פ 51-287568-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,22.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אבא  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פירון  מ.  ממשרד  רינאוי,   מהראן 

הלל 16, רמת גן, טל' 03-7540050, 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.

 ,22.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מהראן רינאוי, עו"ד, מפרק

קיפיו יועצים בע"מ
)ח"פ 51-504231-5(

)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   ,20.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מאירה צדוק, ממושב ציפורי, 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.

 ,15.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאירה צדוק, עו"ד, מפרקת

א.חגי לוחות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-311170-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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טש"ש תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-409343-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן שליט, 

מרח' יוכבד בת מרים 42/9, 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.

 ,12.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חן שליט, מפרק

א.צ כביר פלסטיק 2000 בע"מ
)ח"פ 51-301185-8(

)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   ,13.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

דואק, מרח' אהרון כצנלסון 15, פתח תקוה, 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.

 ,15.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.
דורון דואק, מפרק

קאמלס בריאות וטיפוח בע"מ
)ח"פ 51-487070-8(

)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 

 ,10.5.2015 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.
עמית שקד, מפרק

פיליפ יצחק ל' 1989 בע"מ
)ח"פ 51-143263-5(

)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 23.12.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד יהודה שוקרון, מרח' הנרייטה סולד 4, באר שבע, טל' 

050-6246336, 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.

 ,23.5.2015 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.
יהודה שוקרון, עו"ד, מפרק

דוז - 3 די בע"מ
)ח"פ 51-361700-1(

)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 
 ,11.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אסי סבג, מרח' שאר יישוב 17, קרית חיים, חיפה, טל' 

050-4312303, 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.

 ,11.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסי סבג, עו"ד, מפרק
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 ,23.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

עופר יונג, עו"ד, מפרק

פי.או.פי. ישראל שיווק קימעונאי בע"מ
)ח"פ 51-261648-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמית לויתן, מרח' היובל 4, ת"ד 478, רעננה, 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.

 ,30.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית לויתן, עו"ד, מפרק

מעונות 146 - 6635 בע"מ
)ח"פ 51-031001-4(

)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 11.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביעד מאק, מרח' בן 
יהודה 1, ירושלים, טל' 02-6244404, פקס' 02-6258777, 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.

אביעד מאק, עו"ד, מפרק

סיקמור טכנולוגיות ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ 51-395867-8(

)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 

החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.2.2015, התקבלה החלטה 
סוהמי,  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' התות 63, מגידו 163, טל' 054-9992009, 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.

 ,18.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל משפ' סוהמי, 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 סוהמי, מפרק

א.מ. זהראן להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-396298-5(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויסאם 

עזאם, מרח' הסירה, אעבלין, טל' 04-9501649, 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.

 ,20.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ויסאם עזאם, מפרק

עמרת החזקות ופיתוח עסקים בע"מ
)ח"פ 51-274311-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עופר יונג, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-5124444, 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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החלטה  התקבלה   ,8.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ארז שפלר, ממשרד  רו"ח  את  ולמנות  מרצון   לפרק את החברה 
למפרק   ,45372 השרון  הוד   ,5/45 שזר  זלמן  רח'  בע"מ,  תמן  ש. 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

ספייסאיטאפ בע"מ
)ח"פ 51-478181-4(

)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 12.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קינן,  יואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל קינן, עו"ד, מפרק

תמיר מימון וליסינג לרכב בע"מ
)ח"פ 51-309172-8(

)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 10.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פלר,  דוד  מס  יועץ  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דיזנגוף 24, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד פלר, יועץ מס, מפרק

משפחה פלוס בע"מ
)ח"פ 51-505632-3(

)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 11.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  לידור,  עידן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תובל 5, תל אביב 6789717, 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.

עידן לידור, עו"ד, מפרק

ח.מ.ט. חלפים 2011 בע"מ
)ח"פ 51-455363-5(

)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 11.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין רוזן, מרח' תנובה 
63, אזור תעשייה באר טוביה, כתובת למשלוח דואר: ת"ד 785, 

קרית מלאכי, 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.

בנימין רוזן, מפרק

בייגל את בייגל שיווק )2003( בע"מ
)ח"פ 51-343507-3(

)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 26.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שפרה אליאס, אצל בייגל 
את בייגל מזון )1985( בע"מ, רח' גלבוע 3, קרית שדה התעופה, 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שפרה אליאס, מפרקת

הינדה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-282816-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2015, התקבלה החלטה 
רוזנר, מקיבוץ  זאבי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

צרעה, ד"נ האלה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאבי רוזנר, עו"ד, מפרק

קומפיוקול שיווק באינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-283389-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2015, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 

אשר כהן, מרח' הרבסט קרול 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר אשר כהן, מפרק

אגדי שיווק פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-392037-1(

)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 
12.2.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אלפרט, מרח' 

חבצלת 38, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה אלפרט, מפרק

קרן ושירלי בע"מ
)ח"פ 51-456098-6(

)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 16.2.2015, התקבלה החלטה 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2015, התקבלה החלטה 
משד'  זרחין,  רמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
פלי"ם 5, ת"ד 79, חיפה 3100002, טל' 04-8511122, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי זרחין, עו"ד, מפרק

גימיט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-483645-1(

)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   ,2.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דוידוב,  עודד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מאיר וייסגל 2, פארק המדע, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד דוידוב, עו"ד, מפרק

בר קידומים בע"מ
)ח"פ 51-310761-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.12.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
שמואל משה אברהם לוי, מרח' ירמיהו 78, ירושלים, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל משה אברהם לוי, עו"ד, מפרק

ווב - מרקט בע"מ
)ח"פ 51-286777-1(

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי ורשבסקי, עו"ד, מפרק

אס.קיי.פיי אופנה בע"מ
)ח"פ 51-427590-8(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר לנקרי, מרח' יוחנן 

בן זכאי, טבריה, טל' 04-6790110, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר לנקרי, עו"ד, מפרק

אלום דנאר בע"מ
)ח"פ 51-168837-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  רוקח,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 33, גדרה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון רוקח, עו"ד, מפרק

קופת פיצויי פיטורין לעובדים חקלאיים שכירים 
בע"מ

)ח"פ 51-021772-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אצל  אלפרט,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, ת"ד 3518, רמת גן 5213603, 

למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אייל ברי, מרח' שלמה 
אלירז 1/37, ראשון לציון, 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.

אייל ברי, רו"ח, מפרק

קופרפרי בע"מ
)ח"פ 51-483143-7(

)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 21.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר הכט, מרח' אברמסון 

מירון 9, רחובות 7637007, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר הכט, מפרק

נאמנות גן העיר קומה 34 בע"מ
)ח"פ 51-406409-6(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מהולל, משד' אבא 

אבן 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

המצודה סושי וגריל בע"מ
)ח"פ 51-461601-0(

)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 16.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי ורשבסקי, מרח' 

שפע טל 1, תל אביב 6701318, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

גולדן פינגרז בע"מ
)ח"פ 51-479888-3(

)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 
25.1.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
ולמנות את מירון אורן, מרח'   החלטה לפרק את החברה מרצון 

דבורה הנביאה 121, קרית עתידים, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מירון אורן, מפרק

וגאבונד הפקות בע"מ
)ח"פ 51-488903-9(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
מהגן  לוי,  הדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הטכנולוגי, בניין 1, מנחת, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הדר לוי, עו"ד, מפרקת

ד.ר.א.ש יזמות בע"מ
)ח"פ 51-490237-8(

)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 16.2.2015, התקבלה החלטה 
מסיטי  דארבי,  יעל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סנטר 16-15, ת"ד 898, אילת 88107, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון אלפרט, עו"ד, מפרק

א.ד. מטלון וידיאו שווק בע"מ
)ח"פ 51-074229-9(

)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 
14.1.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון מטלון, מרח' 

דב האוזנר 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון מטלון, מפרק

ה. הופמן - יזום תכנון ניהול ועיצוב בע"מ
)ח"פ 51-237281-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדס הופמן, מרח' הירדן 38, 

שוהם, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הדס הופמן, מפרקת

דמקו סי. אייצ'. בי. ישראל בע"מ
)ח"פ 51-503694-5(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  אליעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלי"ם 2, חיפה 33095, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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אקסיפיו בע"מ
)ח"פ 51-441264-2(

)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 10.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים יקיר גולדמן, מרח' 

שרה אהרונסון 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אפרים יקיר גולדמן, מפרק

הובלות אלי מור )1998( בע"מ
)ח"פ 51-259546-3(

)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 10.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח לינדה אמסלם, מפארק 

תעשייה עומר, עומר 84965, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לינדה אמסלם, רו"ח, מפרקת

נגיש קפה בע"מ
)ח"פ 51-482797-1(

)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 12.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ברקת,  צבי  חנוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

השחר 32, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנוך צבי ברקת, מפרק

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

יעל דארבי, עו"ד, מפרקת

מגנייטס סליקה בע"מ
)ח"פ 51-492261-6(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבריאל רובנבך, מרח' 

דרך מנחם בגין 52, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק

פונדק בני מסעדות 2006 בע"מ
)ח"פ 51-381014-3(

)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 18.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עזריה חיים איתן, מרח' 

קורצ'אק 1א, הרצליה, למפרק החברה.

עזריה חיים איתן, עו"ד, מפרק

א. סנדרוב בע"מ
)ח"פ 51-148612-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישג סנדרוב, מרמת הדר, 

ת"ד 3729, הוד השרון 45221, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אבישג סנדרוב, מפרקת
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים בן–שחר, מפרק

בי. בי. אם. אס. בע"מ
)ח"פ 51-317284-1(

)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 16.2.2015, התקבלה החלטה 
 ,12 מרח' הכלנית  דן,  עזי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

סביון, טל' 050-8800455, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עזי דן, מפרק

הוד-נתן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-357413-7(

)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 19.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מזרחי,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בלפור 21, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים מזרחי, עו"ד, מפרק

מעון רח הירקון 299 בע"מ
)ח"פ 51-018987-1(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שינזון,  אליעזר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

משכית 27, הרצליה, למפרק החברה.

קוונטום לינק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-227935-7(

)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 19.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ג'בילי,  רואן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מעלות הנביאים 19, ת"ד 99632, חיפה, טל' 054-6778098, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רואן ג'בילי, עו"ד, מפרק

קדוש יואל קדוש קלמי בע"מ
)ח"פ 51-213675-5(

)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 
שכל  לאחר   ,25.12.2014 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 

יואל קדוש, מרח' יגאל מוסינזון 43, תל אביב, למפרק החברה.

יואל קדוש, מפרק

צנבר שמאי )2004( בע"מ
)ח"פ 51-354585-5(

)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 22.2.2015, התקבלה החלטה 
למפרק  שמאי,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

יצחק שמאי, מפרק

בי.אס.אי. ייעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-195544-5(

)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 
31.3.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בן–שחר, מרח' 

הרב אש"י 2, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל רשפי, מפרק

מטעי אהרוני חברה חקלאית בע"מ
)ח"פ 52-000209-8(

)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 
23.2.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
מוזר,  יואב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

טל' 03-7539888, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב מוזר, עו"ד, מפרק

אר בי די מדיה באינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-513060-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שרון,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

העגור 2, יבנה, טל' 052-6052120, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רם שרון, עו"ד, מפרק

תל יוסף נכסים בע"מ
)ח"פ 51-309830-1(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן, ממשרד 
עו"ד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 

1510501, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעזר שינזון, מפרק

מיוידאו בע"מ
)ח"פ 51-391842-5(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  זימן,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגיבורים 11, בנימינה 30500, טל' 054-9982651, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר זימן, עו"ד, מפרק

דשא עד בע"מ
)ח"פ 51-315740-4(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  אליעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלי"ם 2, חיפה 33095, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

איי-טק, ניתוחי עיניים ומיכשור בע"מ
)ח"פ 51-264399-0(

)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 16.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי, מרח' אחוזה 142, 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב כספי, עו"ד, מפרק

פארמהאקסל בע"מ
)ח"פ 51-371156-4(

)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   ,2.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  לאור,  אליהו  רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

שקנאי 1, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן אליהו לאור, מפרק

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 20.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  עמי,  בן  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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

אס. אי. סי שמים ייעוץ אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-397500-3(

)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 10.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  בומגרטן,  יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הרכבת 34/2, ירושלים 9314617, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

איי & בי 333 בע"מ
)ח"פ 51-426028-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סמברג,  בוריס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ניסים אלוני 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בוריס סמברג, מפרק

בי אנד איי 333 בע"מ
)ח"פ 51-491945-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סמברג,  בוריס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ניסים אלוני 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בוריס סמברג, מפרק

ד.א. מדאורד )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258103-4(

)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   ,4.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  כספי,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי צור, עו"ד, מפרק

ג.א.ש.ם. אלקטרוניקה )200( בע"מ
)ח"פ 51-249701-7(

)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 22.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  שלום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

נבטים 4, קומה 4, פתח תקוה 4956103, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום לוי, עו"ד, מפרק

איתן אייל בניה הנדסית בע"מ
)ח"פ 51-293848-1(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירב ינאי-נגר, מרח' 

ויצמן 42, בית יתיר, קומה 1, כפר סבא, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירב ינאי-נגר, עו"ד, מפרקת

טל טופ טלמרקטינג ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-408745-1(

)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 
17.2.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאר צפריר, מרח' 

סלבדור דאלי 8, קרית אתא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב בומגרטן, מפרק

ורטיגו און ליין בע"מ
)ח"פ 51-398060-7(

)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 10.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  בומגרטן,  יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הרכבת 34/2, ירושלים 9314617, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב בומגרטן, מפרק

מקור החקלאים בע"מ
)ח"פ 51-314195-2(

)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 15.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סבן,  דינה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הארזים 76, נתיבות, טל' 08-9930420, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דינה סבן, רו"ח, מפרקת

ג.ד.י חן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-414616-6(

)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 15.2.2015, התקבלה החלטה 
משד'  צור,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יגיל צור, מפרק

משי א. י טקס בע"מ
)ח"פ 51-116317-2(

)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 18.2.2015, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירב דבש-עשור, מרח' 

אבא הלל 15, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירב דבש-עשור, עו"ד, מפרקת

אר.וו.אס - ראונד דה וורלד שיפינג ישראל בע"מ
)ח"פ 51-236089-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אצל  ויינבוים,  שמעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
 ,32 קומה   ,132 בגין  דרך  רח'  ושות',  חג'ג'-בוכניק-ויינשטיין 

הבניין העגול, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל.

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

שמעון ויינבוים, מפרק

עצמאות מבנים בע"מ
)ח"פ 51-298557-3(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פרי,  סימה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

האשד 8, רעננה 43392, טל' 09-7743090, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פאר צפריר, מפרק

ש.מ.ש. התקוה כרמיאל בע"מ
)ח"פ 51-417812-8(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סנדרין חזן, מרח' התורן 5, 

שבי ציון, ת"ד 5592, קרית ביאליק 27154, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סנדרין חזן, מפרק

החברה לקידום טכנאי קירור ומיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-430461-7(

)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 31.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד תורן, מרח' גרושקביץ 8, 

קרית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד תורן, מפרק

אוקסיליום בע"מ
)ח"פ 51-444009-8(

)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 17.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגיל צור, ממושב אלוני אבא, 

ת"ד 5592, קרית ביאליק 27154, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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סטאר )ד.כ( שווק 2003 בע"מ
)ח"פ 51-345994-1(

)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 16.2.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יוסף בן זקן, מרח' ויצמן 15, נהריה, למפרק החברה.

יוסף בן זקן, מפרק

מרס-אתגר פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-276429-1(

)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 
לאחר   ,12.2.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  אביב,  2, תל  יוסף  פעמוני  מרח'  מרצ'בסקי,  איליה  את 

החברה.

איליה מרצ'בסקי, מפרק

אשל רביד )5000( בע"מ
)ח"פ 51-425072-9(

)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 25.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל חשין, מרח' בובליק 3, 

תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

יואל חשין, מפרק

סימפוני בדים
)ח"פ 51-103159-7(

)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 18.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אופיר,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כינרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

גיא אופיר, עו"ד, מפרק

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

סימה פרי, עו"ד, מפרקת

אבטכלבס בע"מ
)ח"פ 51-508205-5(

)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 12.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל רסין, מרח' מימון 27, 

חיפה, טל' 052-7608951, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל רסין, מפרק

דפוס עופר אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-233459-0(

)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 7.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל הירש, אצל משרד 
עו"ד ר. הירש ושות', רח' היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחזקאל הירש, מפרק

תור עולם 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317974-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 17.2.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

חנה פדר, מרח' כהנמן 79א, בני ברק, למפרקת החברה.

חנה פדר, מפרקת
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קפוצק בע"מ
)ח"פ 51-158231-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.4.2015, בשעה 21.00, אצל המפרק, רח' האשל 1, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אדומים,  כפר 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום כהן, מפרק  

היימיש מזון )1995( בע"מ
)ח"פ 51-208011-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.4.2015, בשעה 21.00, אצל המפרק, רח' האשל 1, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אדומים,  כפר 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום כהן, מפרק  

תמיר פישמן אחזקות )2006( בע"מ
)ח"פ 51-386308-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.4.2015, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' הברזל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,38
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אחיי גמא, עו"ד, מפרק  

ב.מ. רויאל גרדן נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-420625-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הראשונים 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה כהן, מפרק  

במנא יעוץ ניהולי )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247758-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מרכז   ,CBLS במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.4.2015 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,35 קומה  מרובע,  בניין   ,5 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף סמירה, מפרק  

א.א.נ. קונספט בע"מ
)ח"פ 51-473807-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,15.4.2015 ביום   תתכנס 
הבשור 3, מיתר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק קרמני, מפרק  

עדימפורט 1985 בע"מ
)ח"פ 51-106442-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בע"מ,  עדיפז  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,20.4.2015 ביום   תתכנס 
פייר קניג 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בראון נלסון, מפרק  

א.ג.ם אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-363677-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 22.4.2015, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' הברזל 38, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אחיי גמא, עו"ד, מפרק  
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אתינה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-179463-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 30.4.2015, בשעה 12.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
כנרת 5, בני ברק 5126237, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 12, טל' 03-6246250, 
פקס' 03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק  

מ.ד. טיב הרהיט בע"מ
)ח"פ 51-269050-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 3.5.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' העגור 2, יבנה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רם שרון, עו"ד, מפרק  

קוטאי ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-279948-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,2 הפור  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.5.2015 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב קוטאי, מפרקש.מ. שפע נכסים בע"מ  

)ח"פ 51-406504-4(

)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 18.2.2015, התקבלה החלטה 
יהודאי, מרח'  ציון  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

הרברט סמואל 44, חדרה 38362, למפרק החברה.

ציון יהודאי, עו"ד, מפרק

פרייבט קאר בע"מ
)ח"פ 51-190086-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ההסתדרות 74, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני מירו, מפרק  

נעלי דנינו מ.י. בע"מ
)ח"פ 51-246188-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נקאש 11, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים דנינו, מפרקת  

אגם פז טכנולוגיות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-274054-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 26.4.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' מורג 22, 
הושעיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי לוי, עו"ד, מפרק  

תומר - בר בע"מ
)ח"פ 51-333526-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נחל קנה 32, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר פורת, עו"ד, מפרק  
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נורקום אלקמיסט )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-303447-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 18.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הירקון 113, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דן עופר, עו"ד, מפרק  

אגרו-חן הנדסה אזרחית )1992( בע"מ
)ח"פ 51-174590-3(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חן, מרח' מעלה 

השחרור 9, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי חן, עו"ד, מפרק

אגרו-חן הנדסה אזרחית )1992( בע"מ
)ח"פ 51-174590-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מעלה  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,19.4.2015 ביום  תתכנס 
השחרור 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי חן, עו"ד, מפרק  

פיברו קונטרול )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-420504-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 26.4.2015, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' מדינת 
היהודים 85, הרצליה 46766670, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז טפר, עו"ד, מפרק  

קאובוי גיימינג בע"מ
)ח"פ 51-477611-1(

)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 1.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר יושע, מבית הלוי, 

למפרק החברה.

איתמר יושע, מפרק

אדס אפ טק בע"מ
)ח"פ 51-475725-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כינרת 5,  רח'  ביום 12.4.2015, בשעה 11.00, אצל המפרק,  תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אופיר, עו"ד, מפרק  

נווה אור אורסאן בע"מ
)ח"פ 51-455594-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 13.4.2015, בשעה 8.30, במשרד עו"ד שלמה כהן ושות', 
צמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק  

הובלות זלצר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-164290-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 15.4.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' תל חי 1, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה סאמרלי, עו"ד, מפרק  
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בית רובין בע"מ
)ח"פ 51-256779-3(

)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 19.6.2001, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל רובין, מרח' תנועות 

הנוער 13, 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.

רחל רובין, מפרקת

בית רובין בע"מ
)ח"פ 51-256779-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.6.2015, בשעה 10.00, אצל רו"ח רודד ריינגולד, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  רמת  היצירה 12, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רובין, מפרקת  

בקשה להחייאת חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק ה"פ 21225-05-14

בעניין: החייאת חברת נס הכרך בע"מ, ח"פ 51-036299-9,

שם המבקש: משה שפיטלני - דירקטור ובעל מניה רגילה אחת 
פורר  רות  בבקשה,  המבקשים  שאר  ובהסכמת  בחברה, 

ואפרים שפיטלני. 

מיום  המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
18.2.2015, כי ביום 13.5.2014, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי 
מרכז, לביטול מחיקת החברה ולהשבת שמה לפנקס רשם החברות 

ולהארכת מועד להגשת בקשה זו.

כל בעל עניין בחברה, אשר יש לו התנגדות או עמדה בדבר 
החייאת החברה לצורך זה רשאי לפנות לבית המשפט בתוך 21 
ימים מיום פרסום הודעה זו, או בתוך מועד מאוחר יותר, כפי 

שיקבע בית המשפט.

וכן לצלמו,  ניתן לעיין בעותק הבקשה להחייאת החברה 
על חשבון המעוניין במשרדי באי כוח המבקשים, משרד עורכי 
טל'   ,6473303 תלאביב   ,8 המלך  שאול  שד'  גורפיין-פורר,   דין 
ב"כ  אצל   ,17.00-9.00 בשעות   ,03-6960202 פקס   ,03-6938380

עו"ד חיים נורמטוב.
חיים נורמטוב,עו"ד      

     בא כוח המבקש

שוק טרי באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-261060-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  רו"ח החברה,  ביום 26.4.2015, בשעה 18.00, במשרדי  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  נתיבות, לשם הגשת  הארזים 80, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אברג'ל, מנהל  

ארז ל. סמסון בטחון ואבטחת מידע בע"מ
)ח"פ 51-482142-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,30.4.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
לשם  אשקלון,   ,510 חדר  סנטר,  אשקלון  בניין   ,10 העברי  הגדוד 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ויאצ'סלב שצקי, עו"ד, מפרק  

קיוסק אילון 2004 בע"מ
)ח"פ 51-355125-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גולומב 23,  רח'  ביום 1.5.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא נדיר, מפרק  

איי.די.אס. מערכות הגנה חדשניות בע"מ
)ח"פ 51-467604-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 3.5.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' היצירה 3, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר מינטוס, עו"ד, מפרק  
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דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  ט"ו  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ה )4 בפברואר 2015(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו בשבט התשע"ה )4.2.2015(

63,497,108,528

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ח' בשבט התשע"ה )28.1.2015(

63,335,341,816

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

161,766,712

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ט"ו בשבט התשע"ה )4.2.2015(

63,497,108,528

ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(
            אילן שטיינר

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  כ"ב  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ה )11 בפברואר 2015(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ב בשבט התשע"ה )11.2.2015(

63,765,468,084

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו בשבט התשע"ה )4.2.2015(

63,497,108,528

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

268,359,556

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ב בשבט התשע"ה )11.2.2015(

63,765,468,084

כ"ג בשבט התשע"ה )12 בפברואר 2015(

             אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  א'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ה )21 בינואר 2015(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
א' בשבט התשע"ה )21.1.2015(

63,471,564,390

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ג בטבת התשע"ה )14.1.2015(

63,340,674,054

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

130,890,336

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
א' בשבט התשע"ה )21.1.2015(

63,471,564,390

ב' בשבט התשע"ה )22 בינואר 2015(
             אילן שטיינר

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  ח'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ה )28 בינואר 2015(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ח' בשבט התשע"ה )28.1.2015(

63,335,341,816

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
א' בשבט התשע"ה )21.1.2015(

63,471,564,390

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-136,222,574

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ח' בשבט התשע"ה )28.1.2015(

63,335,341,816

ט' בשבט התשע"ה )29 בינואר 2015(
             אילן שטיינר

הממונה על מחלקת המטבע  

הודעות מאת בנק ישראל




