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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה 
ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני  המדינה1,  נשיא  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"א 
באייר  כ"ה  ביום  שובו  ועל   )2015 במאי   10( התשע"ה  באייר 

התשע"ה )14 במאי 2015(.

ח' בסיוון התשע"ה )26 במאי 2015(
)חמ 3-1300(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על צירוף שר לממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()2(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 15 לחוק–יסוד: הממשלה2, 
צירפה הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, את גלעד ארדן, 

לממשלה בתפקיד השר לביטחון הפנים.

בסיוון  ז'  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  הנ"ל  ההחלטה 
התשע"ה )25 במאי 2015(.

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

 הודעה על חלוקת משרד ועל שינוי בחלוקת 
תפקידים בממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

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

בהתאם לסעיף 31)ג( לחוק–יסוד: הממשלה2, לחלק את משרד 
אסטרטגיים  לנושאים  ולמשרד  המודיעין  למשרד   - המודיעין 

והסברה.

גלעד  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)א(  לסעיף  בהתאם 
לנושאים  השר  בתפקיד  גם  יכהן  הפנים,  לביטחון  השר  ארדן, 

אסטרטגיים והסברה.

בסיוון  ז'  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרו  הנ"ל  ההחלטות 
התשע"ה )25 במאי 2015(.

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על שינוי שם משרד
המשרד  שם  לשנות  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 

לירושלים והתפוצות, כך שייקרא מעתה "משרד התפוצות".

ב' בסיוון התשע"ה )20 במאי 2015(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
באב"ד  שי  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

לתפקיד המנהל הכללי של משרד האוצר.

תוקף המינוי מיום ח' בסיוון התשע"ה )26 במאי 2015(.

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(
)חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על סיום כהונה של המנהל הכללי
בסיוון  ב'  ביום  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
ברגר  אבי  של  כהונתו  את  לסיים   )2015 במאי   20( התשע"ה 

בתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת1.

ב' בסיוון התשע"ה )20 במאי 2015(
)חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

י"פ התשע"ד, עמ' 1096.  1

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי 
לפי סעיף 19 לחוק את משרת עוזר שר הביטחון, ששמה שמור 
במזכירות הממשלה. עוזר השר הנ"ל יתמנה באישור הממשלה.

תקופת הכהונה במשרה האמורה תהיה חמש שנים, ויהיה 
ניתן להאריכה לעד שלוש שנים נוספות.

כתנאי לפטור ממכרז למשרה אמורה, כישוריו של המועמד 
המינויים  ועדת  ידי  על  ייבדקו  למשרה  והתאמתו  למשרה 
בפסקה  למפורט  בהתאם  המדינה,  שירות  נציב  בראשות 
לאישור הממשלה, בהתאם לסמכות  ויובאו  11.963 לתקשי"ר, 

הממשלה לפי סעיף 23 לחוק.

ב' בסיוון התשע"ה )20 במאי 2015(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 84; התשכ"ג, עמ' 110.  1
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הודעה על הסמכה
לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965

רשות השידור,  לחוק   1 לסעיף  כי בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשכ"ה-11965, הסמיכה הממשלה את שר התקשורת לבצע 

את החוק האמור.
את  לבצע  ארדן  גלעד  את  שהסמיכה  הממשלה  החלטת 

החוק - בטלה2.

ב' בסיוון התשע"ה )20 במאי 2015(
)חמ 3-404-ה2(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5032.  2

מינוי חברים למועצת רואי חשבון
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

חשבון,  רואי  לחוק  2)א()8(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החשבון  רואי  לשכת  עם  התייעצות  ולאחר  התשט"ו-11955, 
נאסר  אבו  יוסף  ואת  קופמן  דורון  את  ממנה  אני  בישראל, 

לחברים במועצת רואי החשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים. 

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-224-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 26; התשל"ח, עמ' 26.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3304.  2

הודעה על סיום כהונה של חבר מועצת בתי דין מינהליים
לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מינהליים,  דין  בתי  לחוק   47 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ב-11992 )להלן - החוק(, אני מודיעה על סיום כהונתו 
של מני מזוז2, כחבר מועצת בתי דין מינהליים לפי החוק, עקב 

פרישתו מהתפקיד. 

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-2369-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2466.  2

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)א3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אש  בטיחות  מחלקת  ראשי  את  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
וחקירות ברשות הארצית לכבאות והצלה במחוזות המפורטים 
להלן, לרבות מי שממלאים תפקידים אלה בפועל כחליפיהם, 

בסמכויות המנויות בסעיף האמור:

 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40.  1

מחוז הצפון

מחוז חוף

מחוז המרכז

מחוז דן

מחוז ירושלים

מחוז הדרום. 

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-2495-ה7(

שחר איילון  
נציב כבאות והצלה  

הסמכה לגורם מוסמך ארצי ברשות הארצית 
לכבאות והצלה

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  )ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אגף  ראש  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
בטיחות אש וחקירות ברשות הארצית לכבאות והצלה, לגורם 

מוסמך ארצי לעניינים אלה:

קביעת תנאים בנסיבות המפורטות בסעיף 7 לחוק;  )1(

סעיפים  לפי  דרישות  של  מוקדם  תחילה  מועד  קביעת   )2(
7)א1(, 7)ב( ו–7ג4 לחוק;

11ד לתקנות  לפי תקנה  והכרעה בהן  דיון  קבלת השגות,   )3(
רשיוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-22000.

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-5033(

שחר איילון  
נציב כבאות והצלה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 10.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

הארצית  הרשות  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לכבאות והצלה, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, אני אוצל את 
לבעלי התפיקידים המפורטים  לחוק,   50 סעיף  לפי  סמכויותיי 
להלן, לרבות מי שממלאים תפקידים אלה בפועל כחליפיהם, 

שהם קציני כבאות והצלה בכירים:

ראש אגף בטיחות אש וחקירות;  )1(

ראש מחלקת רישוי והגנה מאש באגף בטיחות אש וחקירות.   )2(

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-5032(

שחר איילון  
נציב כבאות והצלה  

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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המבקש מודיע כי אין לו עוד עניין ברישום הזנים נשוא 
הבקשות.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשות יימחקו.

את  יגיש  האמור,  לסעיף  להודעה  להתנגד  המבקש 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

ז' באייר התשע"ה )25 באפריל 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 

להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה בחזון מחלת הניוקסל:

חזון, כפר חנניה, מגאר, מורן, סלמה, ראס אל–עין, אבטליון, 
חוסנייה,  הררית,  חנא,  דייר  ג'ן,  בית  אשחר,  אשבל,  אמירים, 
חוקוק, חלוץ, חרשים, טפחות, כלנית, כמאנה, כמון, כפר שמאי, 
כרמיאל, לוטם, מכמנים, מסד, נחף, סאג'ור, סואעד, עיילבון, עין 
אל–אסד, עראבה, ערב אל נעים, פקיעין )בוקייעה(, פרוד, צביה, 
קדרים, ראמה, רביד, שזור, שפר, מירון, וכל מקום אחר הנמצא 

ברדיוס של 10 קילומטרים מחזון. 

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה לכהונה של 
סגן ראש העירייה בהוד השרון

הרשויות  לחוק  28)א(  סעיף  לפי  לסמכות  בהתאם 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות 
בזה  נמסרת  לי2,  שנאצלה  החוק(,   - )להלן  התשל"ה-11975 
הודעה כי מיום כ"ח בטבת התשע"ה )19 בינואר 2015( חדל 
אמיר כוכבי3 מכהונת סגן ראש עיריית הוד השרון לפי סעיף 
25)2( לחוק, ובישיבת מליאת מועצת העירייה מיום כ' באדר 
לפי  שאבי4  חיים  במקומו  נבחר   )2015 במרס   11( התשע"ה 

סעיף 15 לחוק.

כ"ד באייר התשע"ה )13 במאי 2015(
)חמ 3-743-ה1(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשנ"ו, עמ' 227.  1

י"פ התשל"ט, עמ' 982.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 3086.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 1622.  4

להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 
מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4566/15
שם המבקש:  אגרידרה זרעים וחקלאות בע"מ, גדרה 

שם המטפח:  אריק הירשמן, גדרה
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשה: 27/01/2015
)KITAIN( השם המוצע לזן: כיתאין

 AG-42 :סימון הזן
מועד השתבלות  - אביבי;  עונתי  טיפוס  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
)הופעת השיבולית הראשונה ב–50% מהשיבולים( - 01/03; 
בינוני;   - ועוקצים(  מלענים  שיבולת,  )גבעול,  אורך  צמח: 
בסיס  בין  המרחק  )מחצית  רוחב  בחתך  במרכז  רקמה  קנה: 
בהבשלה  צבע  שיבולת:  חלול;   - והמפרק מתחתיו(  האוזן 

- צבעוני; מלענים או עוקצים: נוכחות - שניהם נוכחים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4579/15
שם המבקש: קיבוץ דליה

שם המטפח:  יוסף )יושקו( וייס, קיבוץ דליה
שם הגידול: אבטיח

תאריך הבקשה: 04/05/2015
)LITAL 5( 5 השם המוצע לזן: ליטל

L5 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: פלואידיות - דיפלואיד; פרי: משקל )פרי 
בשל ראשון( - בינוני, צורה בחתך אורכי - עגול, צבע עיקרי 
של הקליפה - ירוק, פסים - אין, צבע עיקרי של הציפה - 

לבן צהוב, מספר זרעים - הרבה; זרע: גודל - גדול מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ט באייר התשע"ה )18 במאי 2015(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 713  2

הודעה בדבר בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זני  אני מודיעה כי לפי סעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
צמחים, התשל"ג-11973, הוגשה בקשה למחיקת ההודעה בדבר 
שמספרן  הבקשות(,   - )להלן  מטפחים2  זכות  לרישום  בקשות 

2820/97 ו–2821/97.

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 149; התשס"ו, עמ' 4830.  2
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המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/23/15.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 134.4 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אין;

דרום: אין;

מזרח: אין;

מערב: אין.

זיהוי: גוש שומה 30067, חלקה 54.

המספר הישן של החלקה: 56/80 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: כהן שלום ואח'.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 79 מ"ר.

הגבולות:

צפון: בית, חלקה 55;  

דרום: דרך רחוב ראשית חכמה חלקה 132;  

מזרח: בית וצר חלקה 53;  

מערב: דרך, רחוב הרב יעקב מאיר, חלקה 128.  

ומתייחסת   629/2013 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים; במסגרת 

הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום.

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965, )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
הוועדה   - )להלן  לאומיות  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
התשע"ד  באלול  כ"ז  מיום   10/2014 מס'  בישיבתה   הארצית(, 
לתשתית  תכנית  העברת  על  החליטה   ,)2014 בספטמבר   22(
חוף  מפלסית  הפרדה   -  1 א/   /30  /26 תת"ל  מספר  לאומית, 
השרון )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה 

להשגות הציבור.

מקום התכנית: ממזרח לדרך מס' 2, מזרחית לקיבוצים געש 
ושפיים ומערבית למושב חרוצים, דרומה למפגש קיים מס' 30 

על מסילת החוף.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

 הודעה על החלפת חבר בוועדה המרחבית 
לתכנון ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

אני מודיע, בהתאם לסעיפים 19)א1(, 21 ו–22 לחוק התכנון 
בישיבת  ברדה  אבי  של  בחירתו  על  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
לחבר   ,)2015 באפריל   14( התשע"ה  באדר  כ"ג  מיום  המועצה 
שמריהו,  הרצליה-כפר  ולבנייה  לתכנון  המרחבית  בוועדה 
במקומו של אליהו שריקי2 שהתפטר מחברותו במועצת העירייה. 

ז' בסיוון התשע"ה )25 במאי 2015(
)חמ 3-7-ה3(

משה פדלון  
ראש עיריית הרצליה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ו, עמ' 110.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 2749.  2

ביטול הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
אזורים  בדבר  הודעה  כי  מודיע  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 

שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה2 - בטלה.

ט"ז באייר התשע"ה )5 במאי 2015(
)חמ 3-3651(

משה פדלון  
ראש עיריית הרצליה  

ס"ח התשע"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7869.  2
.

מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי צו שניתן לי מכוח סעיף 
את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
אלעד אברמוביץ, עובד במועצה המקומית כפר שמריהו )להלן 
- המועצה(, שהשתתף בקורס הכשרה למפקחי בעלי חיים - 
כחוק,  תעודה  עם  ירי  מטווח  הכולל  וחתולים  כלבים  לוכדי 
המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה  וקיבל 
ופיקוח  כלבת   - )קנס  המנויות בתקנות העבירות המינהליות 

על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום המועצה. 

ח' בסיוון התשע"ה )26 במאי 2015(
)חמ 3-1923(

דרור אלוני  
ראש המועצה המקומית  

כפר שמריהו  
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 1126.  2

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
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תהיה  הארצית  לוועדה  הפנייה  הפנים.  משרד  מרכז,  במחוז 
הטיעונים  וביסוס  בנימוק  ותלווה  העתקים,  בשלושה  בכתב, 
הדוא"ל לכתובת  וחתום  סרוק  עותק  להעביר   )מומלץ 

.)ti-tashtiyot@moin.gov.il

הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת 

קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

)1( הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, 
טלפון  ,94383 ירושלים   ,36078 ת"ד   ,232 יפו  רח'   כתובת: 

 02-5312666, פקס 02-5697997;

רח'  כתובת:  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  )2( ארכיב 
קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טלפון 02-6701556/646, 

;02-6701633

כתובת:  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  )3( הוועדה 
טלפון  רמלה,  ג',  קומה  הממשלה,  קריית   ,91 הרצל   רח' 

08-9788444, פקס 08-9788418;

כתובת:   השרון,  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  )4( הוועדה 
טלפון   ,60990 שפיים  השרון,  חוף  אזורית   מועצה 

09-9596505, פקס 09-9596573;

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

)5( הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, כתובת:  
טלפון  ירושלים,  ג'נרלי,  בניין   ,1 המלכה  שלומציון   רח' 

02-6290203, פקס 02-6290293;

כתובת:  דרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  )6( הוועדה 
קריית הממשלה, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טלפון 

08-6263791, פקס 08-6263797;

כתובת:  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  )7( הוועדה 
שד' פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טלפון 04-8633427, 

פקס 04-8633432;

)8( הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, כתובת: 
125, תל אביב 67012, טלפון 03-7632580,  דרך מנחם בגין 

פקס 03-7632581;

כתובת:  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  )9( הוועדה 
טלפון   ,17105 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה,   קריית 

04-6508508, פקס 04-6508560.

)תקליטור( של  קובץ ממוחשב  ניתן לרכוש עותק מודפס או 
ממועד  ימים  כשבוע  בתוך  בלבד  המחייבים  התכנית  מסמכי 
משרד  של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע  במרכז  זו,  הודעה  פרסום 

הפנים, בטלפון: 03-9298115, בימים א'-ה' בשעות 09:00 - 16:00.

הפנים:   משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
www.moin.gov.il תחת הכותרת "תכנון ובניה" ---< "תכניות 

עררים ופרוטוקולים" ---< "הודעות בענייני תכנון ובניה".

י"ד באייר התשע"ה )3 במאי 2015(
)חמ 3-697-ה2(

                                                שוקי אמרני
                                   המנהל הכללי של משרד הפנים

                                ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לביצוע הפרדה מפלסית 
בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך קביעת גשר לכלי רכב והולכי 
רגל מעל רצועת המסילה וביטול מפגש קיים על פני הקרקע בין 

דרך למסילת ברזל.

עיקרי הוראות התכנית:

ייעוד שטחים ליצירת הפרדה מפלסית בין דרך לבין מסילת  )א( 
ברזל תוך מעבר בגשר מעל רצועת המסילה;

ביטול המפגש הקיים על פני הקרקע בין דרך ומסילת ברזל; )ב( 

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לגשר, לדרך ולשיקום נופי  )ג( 
בשוליהם;

בסביבה  הפגיעה  למזעור  והוראות  אמצעים  קביעת  )ד( 
ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה;

לפני  ועקרונות למסמכי התכנון המפורט  קביעת הוראות  )ה( 
ביצוע והגדרת תכולתם;

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע. )ו( 

מחוז: מרכז; מרחב תכנון  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
מקומי: חוף השרון.

בתחום  הכלולים  החלקות  וחלקי  החלקות  הגושים,  רשימת 
התכנית:

מרחב תכנון חוף השרון - 

חלקות בחלקן
חלקות

בשלמותן סוג גוש גוש

29, 25, 24, 23, 21, 20, 11, 10 12 מוסדר 7697

15 ,9 ,8 ,1 מוסדר 8931

12 ,9 ,6 ,3 מוסדר 8932

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית, לרבות חוות 
לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות  נמצא  הסביבתית,  הדעת 
הארצית  המועצה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ולבנייה;  לתכנון 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  מרכז  מחוז 

השרון.

עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל את הוראות התכנית 
המחוזיות  הוועדות  במשרדי  נמצא  מוצע,  מצב  ותשריט 
לתכנון ולבנייה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה 

התכנית: תל אביב, ירושלים, הצפון, חיפה והדרום.

ניתן לעיין במסמכי התכנית גם באתר האינטרנט של חברת 
.http://www.ayalonhw.co.il :נתיבי איילון בכתובת

בקרקע,  מעוניין  כל   והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
סעיף  לפי  שרשאי  מי  וכל  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש  לחוק   100
והשגותיו  הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית,  ידי  על 
בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  לתכנית 
לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  לוועדה 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  העתק  עם 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל אביב
 

 מרחב תכנון מקומי בת ים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 

 /מק ניוד שטחים לקניון בת ים(662)בי/ 9262620-292 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891-תשכ"ה יה,יוהבנ
יה בת ים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ

מופקדת תכנית מתאר מקומית  ה תל אביב,ילתכנון ובני
 .105-0595918מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 / א 5כפיפות   בי / 

 / ב859בי/  כפיפות
 848בי/  שינוי

 5/ 498בי/  כפיפות
 19בי/  כפיפות
 484בי/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 584ו 589ממזרח: חלקות 

 ממערב: רח' הרב לוי 
 מצפון: רח' יוספטל 
 מדרום: רח' רזיאל דוד 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 800עד:   800מחלקה:   4559גוש:  
 שלם 858עד:   858מחלקה:   4559גוש:  

 

 מטרות התכנית:
ים לטובת -העברת אולמות הקולנוע בקניון בת

הציבור,על ידי הפיכתם משטח מסחרי לשטח ציבורי, 
ע"י שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית  וזאת

 שהיא תכנית שאישרה הוועדה המחוזית, מבלי 848בי/
 לשנות את סך כל השטח המותר לבניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מתוך  505י מתא שטח מ"ר עיקר 5,800א. הפחתת 

  500מ"ר והעברתם לתא שטח  9900
מ"ר עיקרי עבור שטחי ציבור לתא שטח  5,800ב. תוספת 
 מ"ר המאושרים למסחר  55,859 -, בנוסף ל500

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, 

אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבניין או בכל פרט תכנוני
לחוק,  500ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובניה בת ים, העתק ההתנגדות יומצא 

 )כתובת: ק. ממשלה דרך למשרדי הוועדה המחוזית
 (.08-4985190 ת"א, טלפון: 551מנחם בגין 

 

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

התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 וסי בכרי
 ה המקומית ועדהיו"ר 

  בת יםלתכנון ולבנייה 
 
 

  מחוז  חיפה
 
 פרדס חנה כרכור מרחב תכנון מקומי

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה שינוי לתכנית 
 817מתאר מקומית מספר ש/מק/

נמסרת בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת שינוי 
שפורסמה  459לתכנית מתאר מקומית מספר ש/מק/

ובילקוט פרסומים מספר  05/09/5889בעיתונים ביום 
 .05/09/5889, בתאריך 8994, עמוד 4910

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 5שינוי ש/

 59בהתאם לתכנית ש/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 פרדס חנה כרכור, בכל תחום השיפוט של הישוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
קשורת, טלפון, טלוויזיה תת התקנת תשתיות חשמל, ת

 קרקעיים בלבד.
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה 
בימים  יה פרדס חנה כרכוריהמקומית לתכנון ובנ

 ובשעות קבלת קהל.
 

 חיים געש
 יו"ר הועדה המקומית

 פרדס חנה כרכוריה ילתכנון ובנ
 
 

 קריותמרחב תכנון מקומי 
 מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 9169806-222 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
יה קריות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילתכנון ובנ

 מספר  יה חיפה, מופקדת תכנית מפורטתיובנ
815-0590489. 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  580ק/ שינוי   
  815-0595900 שינוי   

 580ק/ כפיפות   
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , קרית ים80שז"ר זלמן כתובת: 

 85-ו 80 ,59התכנית נמצאת בקרית ים ברחוב שז"ר זלמן 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 בשלמות 54עד:    54מחלקה:    50415וש: ג
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 מטרת התכנית:
, 4א )א(  95לסעיף שינוי קווי בניין בתכנית בהתאם 

 .הילחוק תכנון ובני
 

 עיקרי הוראות התכנית:
להסדיר אפשרות בנייה לתוספת מרפסות גזוזטראות 

 . 85מעבר לקוי בניין צידיים במבנה מס 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט 

כל   'WWW.VKRAYOT.CO.ILשל הועדה בכתובת 
ין או בכל פרט תיכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סע' 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פירסומה
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 

 קרית מוצקין, טלפון:  4קריות, רח' הגדוד העברי 
, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 04-9451585

, חיפה, 51הועדה המחוזית חיפה, כתובת: רח' פל ים 
 .04-9959555טלפון: 

 

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

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

 יוסי אזריאל
 יו"ר הועדה המקומית

 קריותיה ילתכנון ובנ
 
 

 השומרוןמרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891–יה, התשכ"היוהבנ

יה השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית ילתכנון ולבנ
תכנית מפורטת  מס'  יה מחוז חיפה מאושרתילתכנון ובנ

818-0808515. 
 שם התכנית: 

 הלמבני ציבור בבנימינ 1חלקה  50515שינוי קוי בנין בגוש 
מוסד התכנון המוסמך , תכנית מפורטתסיווג התכנית: 
   א )א( 95 ועדה מקומית , לפי סעיף  –להפקיד התכנית 

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 שלם 1עד:     1מחלקה:     50515גוש: 

 חלקי 518עד:   518מחלקה:   50515גוש:  
 

 5.495 :שטח התכנית בדונם
 

 יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
889סוג יחס: שינוי מס' תכנית :ש /   

 

 מטרת התכנית
הקטנת קוי בנין נקודתית לצורך הצבת מבנים יבילים  -

 זמניים. 
 קביעת הוראות בינוי.  -
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ'  5-מ' ל 1-שינוי קו בנין קדמי לרח' הנרקיס מ -

 נקודתית לצורך הצבת מבנים יבילים זמניים.
 '.0'-מ' ל 8-שינוי קו בנין צידי למגרש גובל מ -
מ'  5.5-מ' ו 0.9-מ' ל 8-שינוי קו בינין צידי לשצ"פ מ -

 זמניים. נקודתית לצורך הצבת מבנים יבילים
הוראות בינוי בהתאם וע"פ נספח הבינוי קביעת  -

 המהווה חלק מתכנית זו.
                

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעונ
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ם בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
ה השומרון, רח' המייסדים יהועדה המקומית לתכנון ובני

. העתק ההתנגדות 04-9801155כרון יעקב טל': י, ז15
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד' הפלי"ם 

 (. 04-9988449חיפה, טל':  ,51
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
ת ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקו

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

. כל 5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האמורים פתוחים לקהל.  
 

 ארנון גלעדי
 יו"ר הועדה המקומית

 השומרוןיה ילתכנון ובנ
 
 

  מחוז המרכז
 

 מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 9182701-828, 
 8/ב2982שינוי תכנית ממ/ 22רח' התאנה 

לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 

לתכנון ולבניה גבעת שמואל, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית מפורטת 

שינוי תכנית  58רח' התאנה  - 454-0548985מספר 
 . 4/ב8045ממ/

 ות הבאות: המהווה שינוי לתכני
 /ב8045שינוי ממ/במ/

 810שינוי ממ/
 5/ב/8045שינוי ממ/

 8045שינוי ממ/במ/
 5/ב/8045שינוי ממ/מק/

 4/ב/8045שינוי ממ/
 8590שינוי ממ/
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: גבעת שמואל

גבעת שמואל , 58:  התאנה  כתובת  
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקה  בשלמות 88מחלקה:   9585גוש:     

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 בתכנית. 15הגדלת שטחי הבניה לתא שטח 

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
גבעת שמואל, רחוב גוש  –הועדה המקומית לתכנון ובניה 

. העתק ההתנגדות יומצא 08-4599944, טלפון: 55עציון 
 -למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 (. 09-8491009, טלפון: 85משרד הפנים, רח' הרצל 
 

ם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא א
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  9191 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 יוסי ברודני
  יו"ר הועדה המקומית

 גבעת שמואללתכנון ובנייה 
 

 
 נתניהמרחב תכנון מקומי 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 9288821-897 

 זיקות הנאה לשצ"פים 2/ב/226נת/מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה  5891 -והבנייה, תשכ"ה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה 

מרכז   המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה מחוזית
  409-0544485מופקדת תוכנית מפורטת: מספר 

 המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
 400/4שינוי נת/
 5/ב/119שינוי נת/

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  הרי גרינטל שכונה:  עד בית:  מבית: שד בנימין רחוב:
 

 מגרשים בתכנית: 
 .5/ב/119עפ"י נת/ 5904-ו 5908התכנית חלה על מגרשים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זיקות הנאה בש.צ.פ למעבר הולכי רגל וכלי רכב 

 .58א)א(95על פי סעיף 
 

 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ד,ה משעה 
כל , 59.00עד  55.00וביום ב, משעה  55.80עד  9.80

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  מעונין בקרקע בבנין
וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
רסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים פ ממועד

יה, יובנ בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 08-9908540, אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 9הצורן 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית / ערר 
 (.09-8499444טלפון:  , רמלה,85)כתובת: רח' מוצקין 

 

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

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

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

 מרחב תכנון מקומי נתניה
תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר אישור

 9296789-897  מספר
 זיגדון - 28רח' שמואל הנציב  -/א 22/222נת/מק/

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  
, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 -והבנייה, תשכ"ה 

המהווה שינוי לתוכניות  409-0509940מקומית מספר 
 הבאות:

 שינוי לתוכנית  
5/818שינוי לתוכנית   
 4/400שינוי לתוכנית 
 58/115שינוי לתוכנית 

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

 מרכז העיר שכונה:  54 שמואל הנציב רחוב: 
  

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 508, 504חלקות במלואן:  9598גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' עפ"י סעיף  0 -מ' ל 4 -. שינוי קו בנין צידי דרומי מ5

 ( לחוק.4א)א()95
יח"ד עפ"י סעיף  58-ל 54 -. תוספת יח"ד מ5

 ( לחוק.9א)א()95
 8 -ע"ע ל 8קומות מרתף +  8 -. תוספת קומות מ8

קומות מעל קומת כניסה גובהה  51קומות מרתף + 
 ( לחוק.8א)א()95חלקית + ק. טכנית עפ"י סעיף 

 ( לחוק.1א)א()95. שינוי לבינוי עפ"י סעיף 4
מ"ר שטחי שרות עפ"י סעיף  488.8. תוספת של 1

 ( לחוק.4(:)5א)א95
מ' מעבר לקו בנין קדמי  5.1מרפסות עד  . הבלטת9

 לכיוון רח' שמואל הנציב.
 . קביעת מבנה להריסה.4
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 .59/55/5054, בתאריך 9851 ובילקוט הפרסומים מספר

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, 9הצורן רח'  הילתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובני

ובמשרדי  08-9908540אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 
, 85הועדה המחוזית מחוז מרכז, כתובת: רח' מוצקין 

כל המעוניין רשאי לעיין  .09-8499444רמלה, טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 לקהל.
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 ה של תכנית לתוקףהודעה בדבר דחיית מועד כניסת 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר דחיית מועד כניסתה 5891-יה, התשכ"היוהבנ

 לתוקף.  45/149של תכנית נת/מק/
 

 4084התכנית פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 
 (. 55.1.5051ביום כ"ג באייר התשע"ה )

 

( נתן בית המשפט 59.1.5051) ביום ח' בסיוון התשע"ה
לעניינים מנהליים במחוז המרכז צו ביניים לפיו, כניסת 

או עד  85.4.51תוקפה של התכנית יותלה עד ליום 
גלנט נ' ועדת  84445-50-54למתן פסק דין בעת"מ 

ה מחוז מרכז, לפי המוקדם יהערר המחוזית לתכנון ובני
 ביניהם. 

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  מרכז העיר שכונה:  88 גד מכנס רחוב:
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 55 - 55חלקות במלואן:  9595גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יה יא. שינוי חלוקת שטחי בנ

 ב. קביעת קווי בניין 
קומות  4-ו 1ג. שינוי לבינוי ע"י תוספת קומות ממרתף +

קומות מעל ק.  55 + מרתף-יציאה לגג ל ע"ע +
 + קומה טכנית  קומת גג כניסה גבוהה +

 ד. תוספת שטח עיקרי 
 ה. הגדלת תכסית משטח החלקה 

 מ' 5ו. הבלטת מרפסות מעבר לקווי בניה קדמיים עד 
 ז. קביעת מיקום המבנים 

 ח. קביעת מבנים להריסה.
 ה.יט. קביעת הוראות בני

 י. קביעת מס' יח"ד 
 

 ש. שר   
 ועדת משנהיו"ר    

 נתניה לתכנון ובנייה
 
 
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר

 9282228-812 – 12/17/11/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה ראשון לציון, ובמשרדי הועדה המחוזית 
 לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר 

 458-05488884  -55/59/55/5רצ/ מק/
 המהווה שינוי לתכניות הבאות

 /ג59/55/5צ/ר כפיפות לתוכנית
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון
 סירקין נחמן, ראשון לציון.

 

 חלקות בשלמותן:
  455ח"ח: , 8884גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראה לזכות מעבר לתשתיות בשב"צ.

  הוספת הוראה של זיקת הנאה למעבר תשתיות
 לחוק. 58א.א. 95עפ"י    סעיף   בשב"צ

 

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל המעוני
מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ
 500וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית.

ועד יום ממ 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

יה, יתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניבע
 פקס: , 08-8144144ראשל"צ, טלפון:  50הכרמל 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה  08-8144801
, קרית ממשלה, רמלה, 85המחוזית )כתובת: הרצל 

 .09-8499444טלפון: 
 

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

יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ
בכתב  .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס' 
 טלפון ונייד. טי המתנגד שיכללו שם, כתובת,התכנית פר

 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה שינוי תכ' מתאר 

 מספר רצ/ מק/22/119
ינוי נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת ש

שפורסמה , 51/550מתאר מספר רצ/מק/ ניתתכ
 בעיתונות:בעיתונים ביום : התכנית שבנדון פורסמה 

 הארץ  תון: יע
 58.4.50  תאריך: 
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 הצופה       תון   יע
 58.4.50 תאריך      

 ערים  תוןיע
 50..58.4  תאריך

 59.4.50בתאריך , 4058עמוד , 9555ובילקוט הפרסומים 
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5/550רצ/  שינוי לתוכנית

 /ג5/5רצ/   
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 רשות מקומית: ראשון לציון

 שכונת רמב"ם, ראשון לציון. 51כתובות: רח' נחמה 
 חלקות בשלמותן:

 45חלקה: , 8885גוש:   
  

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת אגף חדש למבנה קיים בחלקו האחורי של המגרש.

 .תוספת יח"ד 
 .תוספת זכויות המותרות בהקלה 
 ,שינוי קווי בניין 
 מגורים. תוספת קומות 

 

ן רשאי לעיין בתכנית, במשרדי עיריית ראשון יכל המעוני
, 08-8144144ראשל"צ, טלפון:  50לציון. הכרמל 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבל.
 

 רצו ודד
  יו"ר הועדה המקומית

ראשון לציוןה יתכנון ובניל  
 
 

 מרחב תכנון מקומי רעננה
 מפורטת מספרהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 

 21יעקב דורי  728, רע/מק/9262821-816 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -יה תשכ"ה יוהבנ
יה רעננה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילתכנון ולבנ

ה מחוז מרכז, מופקדת תכנית מתאר מפורטת יובני
 55יעקב דורי  954רע/מק/ 459-0598485מספר 

 המהווה יחס לתכניות הבאות: 
 א585/5רע/ כפיפות 
 5001רע / במ /  שינוי   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רעננהרשות מקומית: 

, מגרש משותף עם 55רחוב יעקוב דורי  , רעננהישוב: 
 58יעקב דורי .

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  494חלק מחלקה:   9195גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ"ר שטחי שירות מתחת למפלס  585תוספת  .5

 הכניסה הקובע הכוללים מחסנים , לובי, חדרי
 מדרגות ומעברים, חדר אשפה ומערכות טכניות  .

 

מתחת למפלס הכניסה מ"ר שטח חניה  804תוספת  .5
 הקובע.

מ"ר שטחי שירות מעל למפלס הכניסה  555. תוספת 8
 חדרי מדרגות לוביים ומעברים,הקובע הכוללים , 

 מרפסות שירות ומערכות טכניות.
יח"ד  9-. שינוי מספר הקומות וחלוקת הדירות, מ4

 יח"ד בכל 8, 5יח"ד בגובה ק+ 8 -ל +ג,5בגובה ק+
 קומה.

 מ'. 8.51. קביעת קו בניין למרפסות צדי מערבי 1
 .40%-ל 80%-. הגדלת תכסית הבניין מ9 
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעונ
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ם בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
רעננה, טלפון:  9יה, השוק יהועדה המקומית לתכנון ובנ

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 08-4950159
 , רמלה, טלפון: 85הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 

09-8499444.) 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

עובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות ה
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

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

 איתן גינזבורג
 שנההמ יו"ר ועדת   

 רעננה לתכנון ובנייה
 
 

  מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל
מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 
 12/100מק/כר/

לחוק התכנון  554נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ

יה יאזור התעש 501מגרש  - 55/588מספר מק/כר/
 המזרחי.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עיריית כרמיאל

כרמיאל אזור תעשיה מזרחי, מעלה כמון,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 50עד:    50מחלקה:    58544גוש:    
 בשלמות 5עד:     5מחלקה:     58591גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
אזור התעשייה  - 501איחוד וחלוקת שטחים מגרש 

 המזרחי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 . 09/08/5054בתאריך , 55/08/5054
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דה המקומית התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הוע
, 500. כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל ה כרמיאלילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  .04-8091944טלפון: 
ית, טלפון: נצרת עיל –דרום, כתובת: קריית הממשלה 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים . 09-9109109טלפון: 
 מורים פתוחים לקהל.שהמשרדים הא ובשעות

 

   עדי אלדר
  המקומית הועדהיו"ר 

 כרמיאל לתכנון ובנייה
 
 
ה יזרעאליםינון ובניכהוועדה המקומית לת  

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 
 91/  10682מק / יז / 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
המקומית , כי במשרדי הועדה 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ

יה יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ
יה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  ילתכנון ובנ

 . 05/  58941מספר מק / יז / 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  58941שינוי   ג / 
 518שינוי   ג / במ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א. מגידורשות מקומית: 

 מדרך עוזישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 49עד:    44מחלקה:    55909גוש: 
 חלקי 555עד:   555מחלקה:   55909גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי גיאומטרי בתחום המגורים בנחלה והגדרת שטח 

 מ"ר.  100 -לפל"ח ל
 

ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם  כל המעונין
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עמק  ועצה אזוריתיה, מיהועדה המקומית לתכנון ובנ

העתק ההתנגדות יומצא  .04-9458990יזרעאל טלפון: 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת 

 (. 04-9109109עלית, טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי 

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

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

ה יזרעאליםינון ובניכהוועדה המקומית לת  
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

 91/  21828מק / יז / 
לחוק התכנון  98הודעה בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
יה יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ
יה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  ילתכנון ובנ

 . 05/  55454מספר מק / יז / 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 51599שינוי   ג / 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א. עמק עמק יזרעאלרשות מקומית: 

 אלון הגלילישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 58עד:    55מחלקה:    54149גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
יעודי קרקע לצורך אישור למפעל רהיטים יהסדרת   -

 קיים ע"י איחוד וחלוקה מחדש, 
ניוד  קביעת גודל מגרש מינימלי, הסדרת קוי בנין,  -

 שטחים מאזור למבני משק לאזור מלאכה 
 מ"ר.  99,999מ"ר מתול  5900בסך שך    -
א)א(  95תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף   -

5,4,9,4  
 

ין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעונ
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ם בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
יה, מ.א. עמק יזרעאל יהועדה המקומית לתכנון ובנ

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .04-9458990טלפון: 
הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת עלית, 

 (. 04-9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
המאמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר 

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

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

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 9282782-228 
 לחוק התכנון 554נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
 . 514-0545941ספר מ

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 555שינוי   ג / במ 
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א. עמק עמק יזרעאלרשות מקומית: 

 שדה יעקבישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     50908גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
ה. תכנית בסמכות ועדה יתוספת של זכויות בני -

  54א )א(  95מקומית עפ"י סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 9885ובילקוט פרסומים מספר  58/05/5051

 .  58/05/5051, בתאריך 8409
 

המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
זרעאלים בנין המועצה האזורית עמק ייה ילתכנון ובנ

. ובמשרדי הועדה 04-9458990יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 04-9109109 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 עידו דורי
  ועדת משנהיו"ר 

 יזרעאליםלתכנון ולבנייה 
 
 
הדרום    מחוז 

 
 מרחב תכנון מקומי נתיבות

 9297260-690הודעה בדבר אישור תכנית מספר 
 שכונת  292שם תכנית: שינוי קו בנין למגרש 

 החורש נתיבות
לחוק התכנון  554נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
 .908-0809198מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
58/505/05/55שינוי   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: נתיבות

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 98עד:    98מחלקה:    88959גוש:    
 חלקי 85עד:    85מחלקה:    88959גוש:  
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     500548גוש: 

 

 מטרות  התכנית: 
  שינוי בקו בנין צפון מערבי

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 58מ' לאורך  8.4-מ' ל 1-שינוי בקו בנין צפון מערבי מ

 .מ'
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
מיום  4051ובילקוט פרסומים מספר  59/08/5051

54/4/51. 
 

מית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקו
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז , יה נתיבותילתכנון ובנ

באר  4רח' התקווה  ,דרום, כתובת: קריית הממשלה
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 09-9598485שבע, טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 יחיאל זוהר
 ו"ר הועדה המקומיתי

 נתיבות לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי קרית גת
הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות ועדה מקומית 

 9200822-696מספר 
לחוק התכנון 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,כי במשרדי הועדה המקומית 5891-ה, תשכ"ה יוהבני
יה קרית גת, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ

פקדת תכנית מו יה מחוז ועדה מחוזית דרוםילתכנון ובנ
 909-0588418בסמכות ועדה מקומית מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 88/505/05/8  שינוי     

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: קרית גת

 

 חלקי חלקות:
 45-45,89-88,89ח"ח :  5805גוש:
 99-98ח"ח :   5805גוש:

 88/505/05/8מתכנית:בשלמותו  518מגרשים לתכנית:
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 489.תוספת שטחי שרות בגודל 5
יח"ד המאושרות סה"כ  88יח"ד מעל  9.תוספת של 5

 יח"ד. 44
מ"ר משטחי שרות תת קרקעיים לקומות  941.המרת 8

 העליונות.
קומות המותרות. סה"כ  4קומות מעל  8.תוספת של 4

 קומות מעל הקרקע. 50
 

רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות  כל מעונין
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק  500וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית,
ימים ממועד פרסומה  90, רשאי להגיש התנגדות תוך 

ים בעיתונים, של ההודעה המאוחרת בין הפרסומ
ה קרית גת רחוב ילמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובני

העתק התנגדות  .09-9944485, טלפון:84הקוממיות 
 4רח' התקוה  יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת:

 (09-9598894שבע, טלפון:-באר ,99ד "ת
 

התנגדות  לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
קות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמ

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

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

 שולמית סהלו
 משנה הועדת יו"ר 

 קרית גתלתכנון ולבנייה 
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 18740-03-15

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

ובעניין פירוק חברת ת.ב.ד שיפוץ מכללים לרכב בע"מ,

והמבקשים: יזן מצארווה ואח', ע"י ב"כ עו"ד כרמל נפתלי 
ושות', משרד עורכי דין, רח' החילזון 3, רמת גן 52522,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2015 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
 10.00 יאוחר שעה  לידיהם לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 25.6.2015.

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

רז נפתלי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 25369-03-15

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

ח"פ בע"מ,  שירותים  דיל  פאקג'  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-381323-8

מרח'  קגן,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  מנגוני,  הילה  והמבקשת: 
החשמונאים 91, תל אביב, טל' 03-5665111, פקס' 03-5667711,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2015 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.6.2015.

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

נדב קגן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים

בהתאם לתקנה 12)ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי 
בהתאם  כי  בזה,  מודיע  אני  התשל"ח-1978,  וביצוע(,  דין 
 14.4.2015 ביום  החלטתי  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  לסמכותי 
המפורטים  לבעלים  השייכים  העזובים  הנכסים  את  לנהל 

ברשימה שלהלן, בלא צו ניהול:

מהות הנכסהבעלים

כספיםבעלים לא ידועים על חשבון 190004 בבנק לאומי

כספיםהנעדרת מלכה בר און

כספיםחברת גוש 8627 חלקות 245 ו–244 

כספיםחברת גרלוז סחר בע"מ

כספיםהנעדר סאלח מחמוד מוחמד אבו אלניל

סיגל יעקובי  
סגנית האפוטרופוס הכללי  

הודעה מאת הכונס הרשמי
הודעה בדבר מתן צו פירוק עמותה

ע"ר אלזרקא,  ג'סר  )מתנ"ס(  קהילתי  מרכז  העמותה:   שם 
.58-024505-8

מען משרדה הרשום: עמאש חאלד, ע"י ב"כ עו"ד שלמה מושיץ, 
שד' פלים 9-7 בניין צים, חיפה 33095.

תאריך הגשת הבקשה: 23.2.2015.

תאריך מתן צו פירוק: 1.6.2015.

אולגה גורדון  
  סגן הכונס הרשמי

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

ביסטרו ג'קי בע"מ
)ח"פ 51-242754-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2015, בשעה 12.30, במשרד עורכי הדין 
דן להט ושות', רח' ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אן נחום, עו"ד, מפרקת
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הפינה המתוקה של יהודית בע"מ
)ח"פ 51-242769-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2015, בשעה 13.30, במשרד עורכי הדין 
דן להט ושות', רח' ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אן נחום, עו"ד, מפרקת

צליל אלקטרוניקה )שרותים - 1969(
)ח"פ 51-051280-9(

)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 17.8.2015, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

סקוטר קלאב )אילת( בע"מ
)ח"פ 51-150252-8(

)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 2.8.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שלומציון 
המלכה 18, ירושלים 9414614, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר ארמוני, עו"ד, מפרק

יורומאני - עגיב בע"מ
)ח"פ 51-225358-4(

)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 27.8.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' מנחם 
בגין 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת מור-עגיב, מפרקת

טי.אס.אס. יבוא בע"מ
)ח"פ 51-434736-8(

)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 1.9.2015, בשעה 10.30, במשרד עו"ד שומן ושות', 
רח' המרפא 8, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד עזרא קופל זוקר, מפרק

בטח נכסים )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-416513-3(

)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 1.9.2015, בשעה 11.30, במשרד עו"ד שומן ושות', 
רח' המרפא 8, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד עזרא קופל זוקר, מפרק

סטיילר הר שיווק בע"מ
)ח"פ 51-468532-0(

)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 29.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר דראי, מרח' בית 

השואבה 18, רעננה, טל' 09-9515515, 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.

תומר דראי, עו"ד, מפרק

סטיילר הר שיווק בע"מ
)ח"פ 51-468532-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' בית  11.00, במשרד המפרק,  2.8.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
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 ,12.8.2015 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.
יוסף שטינברג, מפרק

א.ד. הלפרן החזקות בע"מ
)ח"פ 51-171202-8(

)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   ,19.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר 
למפרק   ,054-7704031 טל'  אביב,  תל   ,6 אשי  הרב  מרח'  הלפרן, 

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.

 ,16.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הוד   ,14 המסגר  רח'  בע"מ,  הלפרן  א.  במשרדי   ,9.00 בשעה 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר הלפרן, מפרק

א.י. נהוראי שיווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-460372-9(

)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   ,26.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
פינטו, 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.

 ,26.8.2015 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.
דוד פינטו, מפרק

השואבה 18, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר דראי, עו"ד, מפרק

טי.אייצ'.אייצ'. בי יבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-454194-5(

)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 29.5.2015, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אלעד ששה, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

בית השואבה 18, רעננה, טל' 09-9515515, 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.

אלעד ששה, עו"ד, מפרק

טי.אייצ'.אייצ'. בי יבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-454194-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' בית  12.30, במשרד המפרק,  2.8.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
השואבה 18, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד ששה, עו"ד, מפרק

יוסי שטיינברג בע"מ
)ח"פ 51-270413-1(

)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   ,12.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
שטינברג, 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.
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התקבלה   ,13.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קרן אור בן–חיים, מרח' רוטשילד 57, תל אביב, 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.

 ,10.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  שגב  ארנון  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן אור בן–חיים, עו"ד, מפרקת

א.ס. הסטודיו לאופנה בע"מ
)ח"פ 51-470801-5(

)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   ,21.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלירן 

סעדה, מרח' בלסברג אברהם 10, אשקלון, 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.

 ,21.9.2015 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.
אלירן סעדה, מפרק

איידיל פסטנר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-377439-8(

)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   ,27.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

חגית מודחי, מרח' אוסישקין 4, רחובות, 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.

 ,27.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,18.00 בשעה 

נ.א.ש מור הדרכה והנחיה בע"מ
)ח"פ 51-251676-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
דניאל עשור, מרח' ביאליק 164, רמת גן, טל' 03-6103434, 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.

 ,27.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  בשין  רו"ח  במשרד   ,16.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
דניאל עשור, רו"ח, מפרק

מכון בולוק בע"מ
)ח"פ 51-363569-8(

)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   ,27.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
בולוק, 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.

 ,27.8.2015 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.
דוד בולוק, מפרק

אקסדולו בע"מ
)ח"פ 51-454970-8(

)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 



ילקוט הפרסומים 7056, כ"ב בסיוון התשע"ה, 9.6.2015  6416

נבה - קידום מכירות בע"מ
)ח"פ 51-264522-7(

)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   ,27.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רחלי לויטין, מרח' אגמית 3, להבים, טל' 052-6888865, 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.

 ,27.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  עומר,   ,2 מורן  משעול  רח'  עיני,  בני  אצל   ,16.00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רחלי לויטין, עו"ד, מפרקת

חלקה 855 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-037396-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.5.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאון פישמן, 

מרח' ברגמן 2, רחובות, טל' 050-2138489, 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.

 ,28.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק

חלקה 856 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-037395-4(

)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 

ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
חגית מודחי, עו"ד, מפרקת

סך-הקול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343809-3(

)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   ,26.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אמיר שטיינהרץ, מרח' דניאל פריש 3, קומה 15, 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.

 ,27.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
אמיר שטיינהרץ, עו"ד, מפרק

סיימוד בע"מ
)ח"פ 51-420100-3(

)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   ,25.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 
טל'   ,44814 אלקנה   ,285 ת"ד   ,216 השירים  שיר  מרח'   מירון, 

052-3456235, 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.

 ,27.9.2015 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.
מאיר מירון, מפרק
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 ,10.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלי חסון, עו"ד, מפרק

חלקה 57 בגוש 6105 בע"מ
)ח"פ 51-035745-2(

)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 10.5.2015, התקבלה החלטה 
כהן,  מגורי  פנחס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' נחמני 14, תל אביב, 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.

פנחס מגורי כהן, עו"ד, מפרק

שוש גרוס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-385708-6(

)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 6.5.2015, התקבלה החלטה 
כהן,  מגורי  פנחס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' נחמני 14, תל אביב, 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.

פנחס מגורי כהן, עו"ד, מפרק

סגיד דרום בע"מ
)ח"פ 51-315386-6(

)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 26.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  נמרודי,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 30, אשקלון, טל' 08-6757666, למפרק החברה.

התקבלה   ,28.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,050-2138489 טל'  רחובות,   ,2 ברגמן  מרח'  פישמן,  לאון 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
9.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לאון פישמן, עו"ד, מפרק

פתרונות רפואיים הכל במקום אחד בע"מ
)ח"פ 51-510754-8(

)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   ,10.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
 ,03-6237777 טל'   ,67775 אביב  תל   ,17 שדה  יצחק  מרח'  לזר, 

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 29.10.2015, 
בשעה 9.00, במשרד רו"ח שטראוס לזר ושות', בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי לזר, מפרק

ספינות פרסום בע"מ
)ח"פ 51-355095-4(

)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   ,5.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלי חסון, מרח' הדולב 5, גבעון החדשה 90901, 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.



ילקוט הפרסומים 7056, כ"ב בסיוון התשע"ה, 9.6.2015  6418
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 8.10 שקלים חדשים 

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

אתי לרום, עו"ד, מפרקת

קריאטיב תעשיות אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-458269-1(

)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 21.5.2015, התקבלה החלטה 
קוצר,  עידו  גלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' גיבורי ישראל 24, ת"ד 8793, אזור התעשייה פולג, נתניה, 

טל' 09-8656595, 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.

גלעד עידו קוצר, עו"ד, מפרק

אראונדיש בע"מ
)ח"פ 51-503505-3(

)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 24.5.2015, התקבלה החלטה 
באר  מרח'  מתוקי,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גנים 42, אבן יהודה, 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.

איתן מתוקי, מפרק

אילוז'ין אירועים בע"מ
)ח"פ 51-328337-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
שהתכנסה ביום 23.2.2015, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
את החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 4.1.2015 בדבר 
פירוק החברה מרצון ומינוי עו"ד יוסף ג'ברי, מרח' יצחק מדהלה 

1, רחובות, למפרק החברה.

המפרק  של  סמכויותיו  יבוטלו  זו  הודעה  פרסום  ממועד 
הנ"ל.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

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.

אבי נמרודי, עו"ד, מפרק

מדיה נע בע"מ
)ח"פ 51-305067-4(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2015, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
03-6272021, פקס'  15, תל אביב, טל'   מרח' האחים מסלאויטה 

03-6272019, 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.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

אגילה מערכות שיווק בע"מ
)ח"פ 51-328731-8(

)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 10.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה רפיח, מרח' אחד העם 

97, תל אביב, טל' 050-7373637, 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.

גילה רפיח, מפרקת

אלרן )ה.ר.ל.ר( בניה בע"מ
)ח"פ 51-388519-4(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אתי לרום, מרח' אנה 

פרנק 38, ראשון לציון, טל' 052-8020996, 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.




