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הודעה על שינוי שם של משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם המשרד 
לפיתוח  "המשרד  מעתה  שייקרא  כך  והגליל,  הנגב  לפיתוח 

הפריפריה, הנגב והגליל".

כ"ז בחשוון התשע"ו )9 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                  

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
לחוק–יסוד:  ו–)ג(  24)ב(  לסעיפים  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
הממשלה2, ממלא ראש הממשלה את תפקיד שר הכלכלה מיום 
כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(, לתקופה של עד שלושה 
חודשים, במקום אריה מכלוף דרעי אשר התפטר מתפקידו כשר 

הכלכלה.

השר אריה מכלוף דרעי ממשיך לכהן בממשלה בתפקיד 
השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

כ"ז בחשוון התשע"ו )9 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה3(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                   __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
להצעת  ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
ביולי   13( התשע"ה  בתמוז  כ"ו  מיום  המדינה  שירות  ועדת 
2015(, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז את משרת יושב 

ראש מטה הדיור.

הליך מינוי יושב ראש מטה הדיור ייעשה בהליך המקובל 
להפסקת  הסמכות  לרבות  ממשלתי,  משרד  של  מנכ"ל  למינוי 
ממכרז  לפטור  כתנאי  ממשלתי.  משרד  מנכ"ל  של  כהונתו 
על  ייבדקו  למשרה  והתאמתו  המועמד  של  כישוריו  למשרה, 
בהתאם  המדינה,  שירות  נציב  בראשות  המינויים  ועדת  ידי 
 14( התש"ס  בתשרי  ד'  מיום   345 מס'  הממשלה  להחלטת 

בספטמבר 1999(.

תוקף החלטה זו יהיה לתקופת הכהונה של הכנסת ה–34.

י' באב התשע"ה )26 ביולי 2015(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                   __________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.

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 מיום ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(, 
 19 בסעיף  הקבועה  המכרז  מחובת  לפטור  הממשלה  החליטה 
לחוק, משרות עובדי משק בית במעון ראש הממשלה הרשמי, 
המדינה,  בשירות  הנהוגים  לכללים  בהתאם  ייקבע  שמספרן 

ולהגדירן כמשרות אמון.

כ"ז בחשוון התשע"ו )9 בנובמבר 2015(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                   __________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.

הודעה בדבר הרכב הוועדה למינוי קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

4)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני  בהתאם לסעיף 
מודיעה שהרכב הוועדה למינוי קאדים הוא כדלקמן:

איילת שקד, שרת המשפטים - יושבת ראש הוועדה

דאוד זיני, נשיא בית הדין השרעי לערעורים - חבר

דוד אזולאי, שר - חבר

עבד אלחכים סמארה, קאדי - חבר

אוסאמה סעדי, חבר הכנסת - חבר

עיסאווי פריג', חבר הכנסת - חבר

יואב בן–צור, חבר הכנסת - חבר

פאדיה עתאמלה, עורכת דין - חברה

רסמי זחאלקה, עורך דין - חבר.

הודעות קודמות על הרכב הוועדה למינוי קאדים - בטלות.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-260-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים                   __________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התש"ע, עמ' 253.

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א)א( לחוק בתי הדין הדתיים 
הדרוזיים, התשכ"ג-11962, אני ממנה את הקאדי מד'הב כמאל 
הדרוזי  הדתי  הדין  בבית  בפועל  לכהונה  בהסכמתו,  קבלאן, 
לצורך  הדרוזי,  הדין הדתי  בבית  כהונתו  על  נוסף  לערעורים, 

                  __________
1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.
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דין  ופסקי  החלטות  על  בערעורים  ידון  אשר  בהרכב  ישיבה 
שניתנו בתיק 6/15 - כרם עסמי נ' עפיפה עיסמי בלבד.

תוקף המינוי לשלושים ימים מיום חתימתו.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1185-ה3(

איילת שקד  
שרת המשפטים                   

חידוש מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה 

למטרות סיוע והנצחה(, התשס"ו-2006

נספי  של  נכסים  לחוק  27)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה 
התשס"ו-12006 )להלן - החוק(, אני מחדשת את מינוייהם של 

הרשומים מטה לחברים בוועדת הערר לפי החוק:

השופט )בדימוס( יהושע גרוס2, ליושב ראש;

משפט  בית  של  כשופט  לכהן  הכשיר  דין  עורך  להב3,  ליאור 
השלום;

חנה יבלונקה4, בעלת ידע ומומחיות בנושא השואה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3628-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים                   __________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 202.

2 ס"ח התשס"ח, עמ' 3818; התשע"ג, עמ' 2953.

3 י"פ התשס"ז, עמ' 3554; התשע"ג, עמ' 2953.

4 י"פ התשס"ז, עמ' 3554; התשע"ג, עמ' 2953.

מינוי חברה למועצת בתי הדין המינהליים
לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

דין מינהליים,  47)ב( לחוק בתי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
שאינה  לחברה,  מיארה,  גלי  את  ממנה  אני  התשנ"ב-11992, 

עובדת המדינה, במועצת בתי הדין המינהליים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2369-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים                   __________

1 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר בוועדה המיוחדת
לפי תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי )הוראות לעניין 

הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד(, התשע"ה-2014

הדייר  זכויות  לתקנות  7)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדיור הציבורי )הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית 
בעת פירוד(, התשע"ה-12014, אני ממנה את יוסף ששון, לנציג 

ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום השירותים החברתיים בוועדה 
המיוחדת, לפי התקנות האמורות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-5147(         איילת שקד

שרת המשפטים                   

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

תוצרת  להסדרת  לחוק  9)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אורגנית, התשס"ה-12005, אני ממנה את מיכל סגן-כהן, ליושבת 

ראש ועדת ערר.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3899-ה2(         איילת שקד

שרת המשפטים                   __________
1 ס"ח התשס"ה, עמ' 474.

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

ו–229 לפקודת מס הכנסה   1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמם מפורט להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

שם משפחהשם פרטי

מאירגיא

סודמיאשר

בן אלולעידן

כהןרועי

שבענתן

מוזסירדן

ביןסמדר

בניטהדנה

גולדשטייןרן

לייכטראפרת

סבאגאבנר

מנחםיפית

עמנואלרפי

שהרבניאמיר

קינריסמיכאל

זיגדוןענבל
                  __________
__________                  1 ק"ת התשע"ה, עמ' 330.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 52.
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הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

לפקודת   1 שבסעיף  רישוי"  "רשות  בהגדרה  סמכותי  בתוקף 
התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי אצלתי את סמכויותיי 

כרשות רישוי -

)31 במרס 2016(,  בתקופה שעד ליום כ"א באדר ב' התשע"ו   )1(
התעבורה,  ובתקנות  לפקודה,  ו–16   15 סעיפים  לעניין 
התשכ"א-21961 )להלן - התקנות(, לעניין הפרק השני בחלק 
א', ופרק שלישי בחלק ג' לשחר פרטוק ולאחסאן אבו ימן לגבי 

מחוז חיפה והצפון;

לעניין סימן א' וסימן ב' בפרק השני, פרק שלישי וסעיפים 51   )2(
עד 56, 57א, 69א ו–82 לפקודה, ובתקנות לעניין חלק א', תקנה 
54, סימנים י"א וי"ב בפרק השני לחלק ב', חלק ג', פרקים ראשון 
ושני וסימן א' בפרק השלישי לחלק ד', חלק ז', חלק ח' וחלק ט', 
לתקופה שמיום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015( עד יום 

כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(, לאתי סבן.

אצילת סמכויות3 לישעיהו אברהם - בטלה, ולדינה עטון - 
בטלה, מיום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015(.

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי                   __________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

3 י"פ התשע"ב, עמ' 2055.

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)א3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שמותיהם  אשר  האנשים  את  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
האמור,  בסעיף  המנויות  בסמכויות  להלן,  א'  בטור  מפורטים 

בתחום המחוזות המפורטים בטור ב' להלן:

טור ב'טור א'

צפוןדורית זיס

דרוםגיא סמט

ירושליםשוני גולדברגר

חיפהשלמה כץ

מרכזגדעון מזור

תל–אביב-יפוברוך ובר

הסמכה זו תקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד 
להגנת הסביבה.

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2495-ה7( 

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי של המשרד  

להגנת הסביבה  
גורם מוסמך ארצי  

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

שם משפחהשם פרטי

הרצלזיו

יצחקיאודי

פרידמנחם

שגבאמוץ רז

אוסקרליאור

חוסאםעאזם

תומםאופיר

שמעיהדניאל

גלנעמה

עסלימוחמד

מוכתרעזר

חלומג'ד

תוקף המינוי של כל אחד מהעובדים המנויים לעיל יפוג 
אוטומטית עם פרישתו.

ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015(
)חמ 3-171-ה1(         משה כחלון
שר האוצר                   

הודעה בדבר מינוי ועדת משמעת
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005

העיסוק  הסדרת  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג 
ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מודיע על הארכת2 מינויו 
של השופט )בדימוס( משה מכליס כיושב ראש ועדת המשמעת.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ג בתשרי התשע"ו )6 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3467-ה2(         משה כחלון
שר האוצר                   __________

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 114.

2 י"פ התשע"ב, עמ' 2812.

מינוי ממלאי מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()5(   סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
אני ממנה את אילן טייכמן, אסתי כהן-ליס, יצחק מולדבסקי, 
אינה טבק ומירב גורדו, לממלאי מקום נוספים לנציגי בוועדה 

הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.2

כ"ו בחשוון התשע"ו )8 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4917(          יואב גלנט

שר הבינוי והשיכון                   __________
1 ס"ח התשע"ד, עמ' 750.

2 י"פ התשע"ה, עמ' 3338 ועמ' 8221.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

 מחוז ירושלים
 

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

101-0050600 
 5הרחבת יח"ד רח' ישראל בן זאב שם התכנית: 

 כניסה ו', רמות, ירושלים   
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה 5891 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית לתכנון והבניה ירושלים, ובמשרדי הועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, מופקדת תכנית 

 .505-0090100מתאר מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

כנית שמכוחה ניתן להוציא תהיתרי בניה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות.

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מס' התכנית  סוג היחס

 1100  כפיפות
  96  ביטול 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 9ישראל בן זאב רחוב:  ,שכונה: רמות, ירושלים ישוב:

      X :659611קואורדינטת 
      Y :901810קואורדינטת 

 

 ת: גושים וחלקו
    0מוסדר מס' חלקות בחלקן  00000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
  .9יח"ד קיימות ברחוב ישראל בן זאב  9הרחבת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים. .א
 קביעת הבינויים הבאים בשטח:  .ב

תוספת בניה בכל קומות הבניין, לשם הרחבת  .5
 יחידות הדיור הקיימות בהן, 

 בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
, -6..1קביעת בינוי להשלמת קומות במפלסים  .6

קיימת בקומה  , לשם הרחבת יחידת דיור-6.05
שמעליה, בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם 

 לקיים בשטח.
 קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. .ג
 5000.96 -הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל .ד

 ר שטחים מ" 90..88מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 09.66 -עיקריים ו

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .ה
 בניה בשטח.

 קביעת הוראות בגין בנין/גדרות/מדרגות להריסה. .ו
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור /לעקירה.  .ז
 10 -קביעת הוראות בגן אטימת שטח בהיקף של כ .ח

 (. -6..1)מפלס  0מ"ר ביח"ד מס' 
 

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

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

ימים  90דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 06-9689955, טלפון ., קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .06-9680690ירושלים, טלפון 

 

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 

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

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

101-0152660 
תוספת קומה לשם הרחבות יח"ד שם התכנית: 

 , בית וגן   10ברחוב קאסוטו 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ון ולבניה ירושלים, מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנ
 .505-0596.10מס': 

 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה והרשאות: 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' התכנית  סוג היחס
  .108  כפיפות 

  96  ביטול
 

 ם:השטחים הכלולים בתכנית ומקומ
 50קאסוטו רחוב:  ,שכונה: בית וגן, ירושלים ישוב:

      X :650809קואורדינטת 
      Y :968890קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
, מס' 5.1)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  000.5גוש: 

       599חלקות בחלקן 
 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה לש הרחבות יח"ד קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ודרך לאזור  5שינוי יעוד מאזור מגורים  .5

 מגורים ב' ודרך.
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קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית לשם הרחבת  .6
יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה, בהתאם לנספח 

 הבינוי.
 קביעת קווי בניין חדשים. .0
 5900 -הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל ..

 מ"ר שטחים עיקריים  5699מ"ר )מתוכם 
 טחי שרות(.מ"ר ש 056 -ו

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בניה. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .0
 קביעת הוראות בגין גדרות וחריגות בניה להריסה. .9

 

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

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ם, כיכר בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלי
. העתק 06-9689955, טלפון ., קומה 5ספרא 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 

 .   06-9680690ירושלים, טלפון 
 

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

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

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

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

101-0005066 
הרחבת יחידת דיור ברחוב הטייסים שם התכנית: 

 , ירושלים  10מס' 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית לתכנון והבניה ירושלים, ובמשרדי הועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, מופקדת תכנית 

 ...505-00098מתאר מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.וחלוקה:  איחוד

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות.

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מס' התכנית  סוג היחס
 א' 098.  שינוי      
 ב'  1599  כפיפות 

  96  ביטול
 א' 1066מק/   כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 50הטייסים : 'רח, שכונה: קריית שמואל, ירושלים ישוב:

      X :658060קואורדינטת 
      Y :900191קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
  91)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  .0006גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התרת תוספת בניה למגורים במקום שטח מילוי 

 , לשם הרחבת יחידת-1.00ומחסנים מאושר במפלס 
, 50מעליה, רח' הטייסים  -6.80במפלס דיור קיימת 

 קריית שמואל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: .5

התרת תוספת בניה למגורים במקום שטח  .א
 , לשם1.00מילוי ומחסנים מאושר, במפלס 

 -6.80הרחבת יחידת דיור קיימת במפלס 
 מעליה, בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח. 

 6ת תוספת מדרגות פנימיות לחיבור התר .ב
 המפלסים, עבור יחידת הדיור, כאמור.

 .-1.00התרת שינוי מיקום מחסן במפלס  .ג
 -הגדלת שטחי הבנייה המרביים בשטח וקביעתם ל .6

 מ"ר שטחים  5.011מ"ר, מתוכם  5.651
 מ"ר שירות. 590 -עיקריים ו

 קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור. .0
 י ביצוע, כאמור.קביעת שלב ..
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .1

 בנייה בשטח.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 06-9689955, טלפון ., קומה 5ספרא 
נון ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכ
, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 

 .   06-9680690ירושלים, טלפון 
 

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 

 .5898 -כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ
 

 מאיר תורג'מן
 קומיתיו"ר הועדה המ

 ירושלים בנייהלתכנון ול
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 מחוז  תל אביב
 

 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל
בסמכות הועדה  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 המקומית
לחוק התכנון  550ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 

,  בדבר אישור תכנית מספר 5891 –והבניה, התשכ"ה 
העברת זכויות  – 08..תא/מק/ 100-06.6099

בסמכות הועדה  00לאבן גבירול  91משלמה המלך 
 המקומית.

 מוסדר גושמ חלק חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

744  9555 

 065 9651 

 598 9800 
 

 מיקום/כתובת: 
 91שלמה המלך  -מגרש מוסר

אולם התאטרון שבקומה  ,00אבן גבירול  -מגרש מקבל
+(,אשר בנוי כחלל מוגבה בגובה של 5.38א )מפלס 

 מ'. 9.25
 

 מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ בפועל בקרב מבנים לשימור 
והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים להעברת זכויות 
בניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות מכח תכנית 

ב' המאושרת, למגרשים אחרים  2650השימור 
באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוע דרישות 

עסוקה השימור במבנים לשימור. וכן הגברת היקפי הת
 על צירי תנועה ראשיים קיימים.

 

 עיקרי הוראות התוכנית:
העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות  . 1

למגרש  65מחמירות במגרש ברחוב שלמה המלך 
 .30המקבל ברחוב אבן גבירול 

מ"ר עיקרי במבנה לשימור  195.59מחיקת   1.1
 .65בהגבלות מחמירות ברחוב שלמה המלך 

מ"ר עיקרי למשרדים בקומה ב'  262תוספת   1.2
מ"ר עיקרי למשרדים  401ותוספת של 

בגלריה קומה ב', ב"מגרש מקבל" שברחוב 
, הכל בהתאם למפורט בנספח 30אבן גבירול 

 הבינוי המחייב של תכנית זו. 
מ"ר לשטחי שרות ב"מגרש  199תוספת   1.3

 מקבל".
תוספת השטח במגרש המקבל תהייה ללא כל שינוי 

הבניין, בגובה או בחזיתות המבנה, הכל  בקווי
בהתאם למצב המאושר בתוכניות הראשיות 
התקפות ובהיתרי הבנייה המאושרים. התוספת 

 השטח מיועדת באופן בלעדי לאולם התיאטרון.
הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנה  . 2

 באמצעות הבטחת 65לשימור ברחוב שלמה המלך 
היקף שווי זכויות מקורות המימון לביצוען ב

המועברות, הכל לשביעות רצון מהנדס העיר 
 להוראות תכנית השימור.  ובהתאם

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 
 .00/6051/.5בתאריך  0.00עמוד  0009מספר 

 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, התכנית 
כנון נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף ת

אביב, בימים -תל 99גוריון -העיר ברח' שדרות בן
, קומה ג' חדר 50:00 – 09:00א',ב',ג' וה' בין השעות 

 . .00-06.061טלפון  008
 

 דורון ספיר
 המשנה יו"ר ועדת

 יפו-תל אביבלתכנון ולבנייה 
 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 0010בב/מק/
 שם התכנית: תוספת יח"ד ושינויי בינוי 

 0100601-601 – 10ברח' שלוש השעות 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 –והבניה, תשכ"ה 
 0050בב/מק/ מספר:

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 09/0/פ, תמ"א 501/ב, בב/מק/501בב/

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 מ"ר 890

 רשות מקומית: בני ברק
 50שלוש השעות  כתובות:

 )חלק( 08 חלקה/ות:, 9501 גוש:
 

 מטרות התכנית: 
שיפור אפשרויות התכנון להקמת בנין חדש עפ"י 

 א)א(:52סעיף 
 (.8()9תוספת יח"ד עפ"י סעיף ) .  5
שינויי בינוי בדירות הגג לגבי נסיגות מקו מתווה  .  6

הבנין, מספר דירות הגג, שטחן ושטח הדירות 
 (.9()1שמתחתן, עפ"י סעיף )

תוספת שטח שניתן להוסיף בהקלה, עפ"י סעיף  . 0
(8.) 

 (.8().שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף ) .  .
 (.8ניוד שטחים עפ"י סעיף ) .  1
 .09תוספת קומה, שטחים ויח"ד, עפ"י תמ"א  .9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ת בניין חדש יותרו שינויים ותוספות לתכנית להקמ

 הראשית, וכדלהלן:
 יח"ד א. 

 -בהקלה  0יח"ד לחלקה ) 8תותר תוספת  ( 5)
( 09עפ"י תמ"א  0-בתכנית זו, ו 0, 00%

 יח"ד המותרות. 56-מעבר ל
יח"ד )כולל יח"ד  65ד -סה"כ יותרו בקומות א ( 6)

 (. 09מתכנית זו, יח"ד בהקלה ויח"ד מתמ"א 
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חלוקה או תוספת יח"ד מעבר לנ"ל תהא  ( 0)
 סטייה ניכרת. 

 תוספת דירת גג ללא תוספת שטח עיקרי וכדלהלן:  ב.  
 יח"ד בקומה ד'. 0דירות גג מעל  6בניית  ( 5)
מ"ר )עיקרי  00-שטח דירת הגג לא יפחת מ ( 6)

+ממ"ד( ויורכב משטחם של חדרי הגג 
 בתוספת שטחים שנוידו מקומות הבניין. 

/פ, 501דירת הגג תיבנה עפ"י תכנית בב/מק/ ( 0)
 למעט השינויים שעפ"י תכנית זו.

דירת הגג תיבנה ללא נסיגות מהחזיתות  ( .)
 הצידיות וכמסומן בבינוי. 

 תוספות ושינויים במסגרת הקלה:  ג.  
 0.51הקלה בק"ב צידי דרומי, כלומר:  50% ( 5)

 מ'. 0.10מ' במקום 
 . 09חים עפ"י תמ"א קומה ד', יח"ד ושט (6)
 בגין שיפור תנאי דיור. 9%תוספת אחוזים:  ( 0)
 ניוד שטחים בין הקומות.  ( .)

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,  ד. 
לרבות לעניין עיצוב, ציפוי חזיתות בחומרים 

 קשיחים, פיתוח המגרש וכדו'. 
המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר  ה. 

 ם עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.בתאו
 הוראות תכנית זו יחולו על בניין חדש בלבד. ו.  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9858ובילקוט הפרסומים מספר  .69.50.605

  .59.55.605, בתאריך 898
 

התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 00-1009.90טל' 
, תל אביב. כל 561אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 יברטחנוך זי
 יו"ר הועדה המקומית

 בני ברק לתכנון ולבנייה
 
 

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

602-0105725 )בי/625/מק - קאיה מערכות רכב, קו 
 בניין לסוככים זמניים(
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891-והבניה,תשכ"ה
בת ים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  לתכנון ולבניה

ובניה תל אביב, מופקדת תכנית מתאר מקומית  מספר 
קאיה מערכות רכב, קו  -/מק 169, בי/106-0509969

 בניין לסוככים זמניים.
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 565 סוג יחס: שינוי, מס' תכנית מיוחסת: בי /

 / א 6סוג יחס:   כפיפות, מס' תכנית מיוחסת: בי / 
 665בי / כנית מיוחסת: סוג יחס: שינוי, מס' ת
 00.בי / כנית מיוחסת: סוג יחס: שינוי, מס' ת

 00./  6בי / כנית מיוחסת: שינוי, מס' ת סוג יחס:
 00./  0בי / כנית מיוחסת: סוג יחס: שינוי, מס' ת
 00./  .בי / כנית מיוחסת: סוג יחס: שינוי, מס' ת
 00./  1בי /  כנית מיוחסת:סוג יחס: שינוי, מס' ת

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רח' קנמון אהוד -ממזרח

 רח' מצודת בית"ר -מדרום 
 500חלקה  -ממערב 
 555חלקה  -מצפון 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 506עד:   506מחלקה:   0568גוש:  

 

 התכנית:מטרות 
 הסדרה זמנית של סוככים קיימים.

 

   עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קו בניין דרומי אפס לסוככים קיימים בלבד,  .1

 כמסומן בתשריט. 
קביעת קו בניין מזרחי אפס לסוככים קיימים בלבד,  .6

 כמסומן בתשריט. 
קווי בניין אלו הינם זמניים. הסוככים יפורקו עם  .0

דש ברחוב אהוד בינוי ח 10%מימוש של מעל 
קינמון במקטע שבין רחוב החרושת ורחוב מצודת 
בית"ר או ברחוב מצודת בית"ר במקטע שבין רחוב 

 אהוד קינמון ורחוב אורט ישראל. 
 

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

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים, 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים, העתק 

)כתובת:  ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
  , טלפון:ביבאל ת 561בגין ק.ממשלה דרך מנחם 

00-0906190.) 
 

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 
 
 

רחב תכנון מקומי בת יםמ  
הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  

 מס' בי / 650 / מק )קדושי לוצק(
ן לחוק התכנו 550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 בדבר אישור תכנית מפורטת, 5891-והבניה,תשכ"ה
 / מק   190מס': בי / 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 .0/09כנית מיוחסת: בי/מס' תשינוי  סוג יחס:
 10שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי/ סוג יחס:
 א6כנית מיוחסת: בי/מס' ת שינוי סוג יחס:
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 ./0/08סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי/
 008בי/כנית מיוחסת: סוג יחס: שינוי מס' ת

 0.0סוג יחס: שינוי מס' תכנית מיוחסת: בי/
 09בי/מס' תכנית מיוחסת: שינוי  סוג יחס:

 00.מס' תכנית מיוחסת: בי/ סוג יחס: כפיפות
 00.מס' תכנית מיוחסת: בי/ סוג יחס: כפיפות

 א'00.סוג יחס: כפיפות מס' תכנית מיוחסת: בי/
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם .69עד:   .69מחלקה:   0516גוש:  
 שלם 691עד:   691מחלקה:   0516גוש:  
 שלם 699עד:   699מחלקה:   0516גוש:  
 שלם 089עד:   089מחלקה:   0516גוש:  

 

 מטרות התכנית:
הגדרת שטח לשב"צ עבור מבנה פעיל המשמש את 

 הציבור, הנמצא בתחום שצ"פ
 

 עיקרי הוראות התוכנית:
איחוד וחלוקה בין שצ"פ ודרך משולבת בקדושי לוצק 

ויצמן )חלקות  ( לבין שב"צ ושצ"פ ברחוב699)חלקה 
 ( על מנת:699, 089, 691, .69

להגדיר ייעוד שב"צ למבנה קיים הנמצא בייעוד  -
 קרקע לשצ"פ.

להגדיר ייעוד שצ"פ לגינה קיימת הנמצאת ביעוד  -
 לשב"צ.

להגדיר ייעוד דרך משולבת לדרך משולבת קיימת  -
 הנמצאת חלקית בתחום שצ"פ.

 

  - הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים
 .05.0התשע"ה, עמ' , 0006ובילקוט פרסומים מס' 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית 
על המעוניין רשאי לעיין בה  לתכנון ולבניה, בת ים.

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 יוסי בכר
 יו"ר ועדת המשנה

 לתכנון ולבנייה בת ים
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 - 2250הר/מק/הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0100652-606מספר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה, ובמשרדי הועדה 

אביב, מופקדת תכנית -המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל
 . 0588196-.10מספר  - 6690מפורטת  הר/מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 5959שינוי   הר /  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הרצליהרשות מקומית: 

   חוב: הנדיב, רהרצליהישוב: 
 

 

 גושים וחלקות: 
  611חלק מחלקה:   9100גוש:  

 

 מטרת התכנית: 
הוספת שימוש למתקן תצוגה לציבור, הגדלת השטח 

 המותר לצרכי ציבור, ושינוי קו בנין. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תא שטח למתקן לתצוגה 5 
 בחזית לרחוב הנדיב  0. קביעת קו בניין 6 
. הגדלת השטח המותר לבניה לצרכי ציבור לצורך 0 

 תוספת שטח עיקרי למתקן לתצוגה 
 הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי  . קביעת. 
 

ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה 
תונים, כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעי

: בקישור הבא באתר העירוני
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab

a.aspx 
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית  .1

 "תכניות בנין עיר"
בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית  .2

 ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב  .3

ית המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנ
 הסרוקים.

 

ן רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי יכל המעוני
הועדה המקומית לתכנון ובניה, מחלקת תכנון עיר, 

הרצליה בימים ובשעות שהמשרד  66ברחוב סוקולוב 
כל הרואה את עצמו נפגע ע"י  האמור פתוח לקהל.

לחוק התכנון  500התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד  90להגיש התנגדות תוך והבניה , רשאי 

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

 הרצליה. 66בסוקולוב 
 

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

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

 משה פדלון
 יו"ר הועדה המקומית

 הרצליה ייהלתכנון ולבנ
 
 

 מרחב תכנון מקומי קרית אונו
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

הרוגי מלכות  תוספת יחידות דיור – 0006600-607 
 בבל והכלנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
 , כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
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לתכנון ולבניה קרית אונו, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז תל אביב, מופקדת תכנית מפורטת 

תוספת יח"ד הרוגי מלכות בבל  - 00..109-000מספר 
 והכלנית. 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 06.קא/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: קרית אונו

  רחוב: הכלנית , הרוגי מלכות בבל 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בחלקן .6עד:    66מחלקה:    9.85גוש:     
בשלמות 06עד:    06מחלקה:    9.85גוש:     
בחלקה 96עד:    96מחלקה:    9.85גוש:     
בחלקה 99עד:    99מחלקה:    9.85גוש:     
בשלמות 85עד:    98מחלקה:    9.85גוש:     

בחלקה  .8עד:    .8מחלקה:    9.85:   גוש  
בשלמות 09עד:    09מחלקה:    9.89גוש:     
בשלמות 08עד:    08מחלקה:    9.89גוש:     

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מתן אפשרות לתוספת דירות קטנות בפרויקט פינוי בינוי 

 הרוגי מלכות בבל/הכלנית ע"י:
 -יח"ד מ 59 -ב  005Cהגדלת מס' יח"ד בתא שטח  .5

 .5.9 -ל -ל 569
 יח"ד בכל בניין. 8 

)בנין הכלנית(  505Bהגדלת מס' יח"ד בתא שטח  .6
 יח"ד. 555 -יח"ד ל 506 -יח"ד מ 8 -ב

יח"ד שייבנו בבניין הכלנית יהיו לדיור בר  59
 השגה.

 -ל 005Cקומות בבניינים בתא שטח  6תוספת של  .0
 קומות מעל הכניסה הקובעת. 51

  005Cלמגורים בתא שטח הגדלת השטח העיקרי  ..
 מ"ר. 100 -ב

תוספת שטחי שירות תת קרקעיים מתחת לדרך  .1
( לצורך הקמת חניון 009, 000קיימת )תאי שטח 
 ציבורי תת קרקעי.

מ"ר  010ניוד  - 06.בתוכנית קא/ 9.9שינוי סעיף  . 9
 .005Cלתא שטח   605שטח עיקרי מתא 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
 5.הועדה המקומית לתכנון ובניה  אונו, רח' יצחק רבין 

קרית אונו. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
אביב , -תל 561המחוזית )כתובת: דרך מנחם בגין 

 (. 00-0906190טלפון: 
 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 

 ישראל גל
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה קרית אונו
 
 

 גן-מרחב תכנון מקומי רמת
מספר  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 605-0177075רג/
  –מגדל פסגות גן  –/א 1/1210רג/מק/

 תוספת יחידות דיור
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז תל אביב, מופקדת תכנית מפורטת  

 . 109-0599099מספר רג/
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5/  5650שינוי  רג/  
 על תיקוניה 0.0שינוי  רג/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 50    גן, רח' הרצל-רמתישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 51עד:    51מחלקה:    9569גוש:   
 

 גבולות התכנית: 
 מערב רח' קריניצי-מערב רח' הרצל, מדרום-מצפון

, מצפון 9569בגוש  088-ו 089, 91.ממערב חלקות 
 9569בגוש  699-ו 900חלקות 

 

 מטרות התכנית: 
ללא  ,551יחידות דיור לסה"כ  1התכנית מוסיפה  .5

לפי סעיף  תוספת שטחים וללא תוספת גובה למגדל
 .  9סעיף קטן  א)א(96

 -התכנית קובעת הוראה לחלוקת הקומה הטכנית ל .6
 מפלסים והגבהת הקומה הטכנית. 6

 התכנית מוסיפה מקומות חניה. .0
 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
 המאושרות. 550-יח"ד ל 1התכנית מוסיפה  . 5 
 -התכנית קובעת הוראה לחלוקת הקומה הטכנית ל . 6 

 מפלסים והגבהת הקומה הטכנית. 6
הוספת מקומות חניה מעבר למספר מקומות החניה  . 0 

 .  5/5650שאושר בתכנית רג/
 

עות שבהם כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובש
המשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר 

. כל gan.muni.il-www.ramatהאינטרנט העירוני , 
מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ 

יום  90להגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' 

. העתק .00-901008, ר"ג, טלפון: 69 המעגל
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ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית כתובת: 
 ת"א.  50, קומה 561קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 

 

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

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

 נמרודי-אביבית מאור
 יו"ר הועדה המקומית

 רמת גן כנון ולבנייהלת
 
 

 מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון: חריש
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 000-0011665 
שם התכנית: ניוד שטחים  בין "מבנים ומוסדות 

 ציבור" ובין "שטח ציבורי פתוח".
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה 5891 –יה, התשכ"ה והבני
חריש מופקדת תכנית  –המיוחדת לתכנון ולבנייה 

 000-0055.19מפורטת מס': 
 איחוד ו/או חלוקה בהסכמה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים ואו הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5חריש/  שינוי 
 / א5חריש/  שינוי

 / ה5חריש/  כפיפות
 /ט5חריש/ כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: חריש.
 X: 204094קואורדינטה 
 Y: 707224קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .0-9, 58, 65חלקות במלואן:  8006גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי גבולות מגרשים במתחם יח עפ"י נספח בינוי 

 /א.5חריש/תכנית 
החלפת שטחים בין "שטח ציבורי פתוח" ובין  . 5

 "מבנים ומוסדות ציבור".
 הסדרת גבולות שטחי ציבור במתחם.  . 6
 ביטול סימן הריסת המבנים. . 0
התכנית אינה משנה זכויות בנייה בייעודי הקרקע   

 הכלולים בתכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת גבולות שטחי ציבור במתחם כדי לאפשר  . 5

 תכנון יותר מתאים לשכונה בשטחים אלה. 

התכנית אינה משנה זכויות בנייה בייעודי הקרקע  . 6
 הכלולים בתכנית החלות על השטח.

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת 
חריש וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  –לתו"ב 

 דים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשר
כל מעוניין , www.harishpl.orgהוועדה:  של האינטרנט

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

ים ימ 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 –בעיתונים, למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 
. העתק ההתנגדות יומצא 9995510-.0חריש, טלפון: 

 חריש.  –למשרדי הוועדה מיוחדת לתו"ב 
 

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

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

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון: חריש
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

000-0026160 
קוטג'ים שם התכנית: שינוי זכויות בנייה בשכונת 

 הוותיקה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה 5891 –יה, התשכ"ה והבני
חריש מופקדת תכנית  –המיוחדת לתכנון ולבנייה 

   000-0061518מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים וא

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב605מק/ מ/  שינוי
 / א5חריש/  שינוי
 / א605מ/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: חריש    .

 X: 204094קואורדינטה 
 Y: 707030קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 501-559 ,59-58, 00-09חלקות במלואן:  .800גוש: 

89-506. 
 .55, 69, 01חלקי חלקות:  .800גוש: 

 

 גושים ישנים:
 מספר גוש ישן: מספר גוש:

800.  9009 
800.  9000 
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 מטרת התכנית:
מטרת התכנית היא להוסיף זכויות בנייה לשטח עיקרי 
ושטחי שירות כדי לאפשר לתושבי השכונה הוותיקה 

 יחידת דיור.לשפר איכות חיים ולהוסיף מבני עזר לכל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחי בנייה לעליית גג לכל יחידת דיור  . 5

 בשכונה.
 שינוי קווי בניין. . 6
 תוספת שטחי בנייה למחסנים וחניות מקורות. . 0
 תוספת ברכת שחייה. . .
 תוספת שטחי פרגולות. . 1
 תוספת שטחי מרפסות מקורות. . 9

 

במשרדי הוועדה המיוחדת התכנית האמורה נמצאת 
חריש וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  –לתו"ב 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
כל מעוניין , www.harishpl.orgהוועדה:  של האינטרנט

בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
ל ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי עצמו נפגע ע

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 –בעיתונים, למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 
. העתק ההתנגדות יומצא 9995510-.0חריש, טלפון: 

 חריש.  –למשרדי הוועדה מיוחדת לתו"ב 
 

)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא  500בהתאם לסעיף 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מונסונגו-מגןדוד 
 יו"ר הועדה המקומית

 חריש לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

 0071100-007 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 50566בנין בגוש שינוי קו  - 009-0095580מספר 
 ..8חלקה 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי1028/ש
 כפיפות298/ש
 א כפיפות/383/מק/ש
 א כפיפות/1123/ש

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 כרכור-חנה רשות מקומית: פרדס

 הגאון ,עמידר
 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 .8חלקות במלואן:  50566גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
דרומי וצפוני, לבית מגורים קיים -שינוי בקווי בנין צידיים

 ..8חלקה  50566בגוש 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 .685, עמוד 9898ובילקוט פרסומים מספר  .55/56/5

 .65/05/6051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
. כתובת: דרך הבנים, פרדס חנה כרכורן ובניה לתכנו
ובמשרדי הועדה  000-8008800טלפון:  5066ת.ד. 

 ב' חיפה טלפון:  51המחוזית כתובת: שד' הפלי"ם 
. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 9959616-.0

 ובשעות קבלת קהל.  
 
 

 מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
מפורטת בסמכות תכנית הודעה בדבר אישור 

 0212060-007מספר  מקומית
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
בינוי לפי  - 009-06560.0מספר  בסמכות מקומית

 ..59בחלקה  508תכנית ש/
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות1/ש
 כפיפות139/ש
 כפיפות209/ש
 א כפיפות/1123/ש

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 כרכור-חנה רשות מקומית: פרדס

 

 גושים/ חלקות לתכנית:  
 .59חלקות במלואן:  50505גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מגרשים למשקי עזר, קביעת  0-ל .59חלוקת חלקה 

הוראות בינוי והגדלת זכויות ומס' יח"ד מתכניות 
 מאושרות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 , עמוד 00.0ובילקוט פרסומים מספר  51/.66/0

 .01/6051/.5בתאריך  1909
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
פרדס חנה כרכור. כתובת: דרך הבנים, לתכנון ובניה 

ובמשרדי הועדה  000-8008800טלפון:  5066ת.ד. 
 ב' חיפה טלפון:  51המחוזית כתובת: שד' הפלי"ם 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 9959616-.0
 ובשעות קבלת קהל.  
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 מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
 מספר   תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0120070-007 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
תוספת יחידות דיור בגוש  - 009-0568090מספר 
 .0.0חלקה  50506

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי1/ש
 כפיפות139/ש
 כפיפות209/ש

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 שקמה, כרכור-חנה רשות מקומית: פרדס

 

 גושים/ חלקות לתכנית:  
 0.0חלקות במלואן:  50506גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 תוספת יחידת דיור

 

ורסמה בעיתונות בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פ
  9.00, עמוד 0010פרסומים מספר  ובילקוט 56/09/51

 .55/09/6051בתאריך 
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
פרדס חנה כרכור . כתובת: דרך הבנים, לתכנון ובניה 

ובמשרדי הועדה  000-8008800טלפון:  5066ת.ד. 
 ב' חיפה טלפון:  51המחוזית כתובת: שד' הפלי"ם 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 9959616-.0
 .  ובשעות קבלת קהל

 

 חיים געש
 יו"ר הועדה המקומית

 כרכור -פרדס חנה  לתכנון ולבנייה
 
 

 הוועדה המרחבית לתכנון ובניה השומרון
מס'  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

0200060-060. 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

י הוועדה המקומית , כי במשרד5891–והבניה, התשכ"ה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 לתכנון ובניה מחוז חיפה 
 

 שם התכנית: 
גוש  556תוספת שטחי בניה ושינוי קווי בניין חלקה 

  בבנימינה.  50605
   

 כתובות שבהן חלה התכנית:
  06רחוב: הנשר  מס' בית:   

   

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 שלם 556עד:   556מחלקה:   50605גוש: 

   

 5.5.6 שטח התכנית בדונם : 
 

   

 יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
 / א 005סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :מק / ש / 
 / ג 895סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :מק / ש / 

 / א 5566כפיפות מס' תוכנית :ש /  סוג יחס:
 / א 60תוכנית :ש /  סוג יחס: שינוי מס'

 / ב 60סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / 
 166סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / במ / 
 / ג 5566סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / 

 / א 090כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / סוג יחס: 
 / ז 166סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / 

   

 מטרת התכנית
 תוספת שטחי בניה ושינוי קווי בנין . 

   

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ"ר .ועל פי סעיף  10.0תוספת שטחי הבניה של   א.

 תוספת השטחים . 59א)א(ס.ק (96
שינוי בקו הבניין ליחידת הדיור המזרחית בתא ועל  ב. 

 לחוק ,על פי תוספת .א )א( ס.ק 96פי סעיף 
-הקדמי שונה מקו הבניין  ,הבניה הקיימת בשטח

 מ' .  0.8-מ' ל 1.0
   

חלות על התכנית למעט  166הוראות תכנית ש/במ/
 10.0של שינוי בקו בנין קדמי וכן תוספת שטח עקרי

 מ"ר .
   

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
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 פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בין
הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון, רח' המייסדים 

. העתק ההתנגדות 9001166-.0, זכרון יעקב טל': .1
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד' הפלי"ם 

 (. 9..9900-.0חיפה, טל':   51
   

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

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

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

 האמורים פתוחים לקהל.  
 
 

 השומרוןהוועדה המרחבית לתכנון ובניה 
מס'  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

0000262-060 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

י הוועדה המקומית , כי במשרד5891–והבניה, התשכ"ה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 לתכנון ובניה מחוז חיפה מאושרת
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 שם התכנית: 
למבני ציבור  1חלקה  50515שינוי קוי בנין בגוש 

  בבנימינה 
   
   

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 חלקי/שלם: שלם 1עד:  1מחלקה:  50515גוש: 
 חלקי/שלם: חלקי 510עד:  510מחלקה:  50515גוש: 

   

 95..5שטח התכנית בדונם : 
   

 מאושרות קודמותיחס בין התוכנית לבין תכניות 
 809שינוי מס' תוכנית : ש /  סוג יחס:

   

 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  -

  זמניים.נקודתית לצורך הצבת מבנים יבילים 
  '.0'-מ' ל 0-שינוי קו בנין צידי למגרש גובל מ  -
מ'  6.5-מ' ו 0.9-מ' ל 0-שינוי קו בינין צידי לשצ"פ מ  -

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

  המהווה חלק מתכנית זו.
   

ונות בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעית
, בתאריך: 0019ובילקוט פרסומים מספר  09/01/6051
08/09/6051 

   

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, זכרון יעקב, 16"השומרון", המייסדים  –לתכנון ובניה 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  9001166-.0טלפון: 
 /ב חיפה. טלפון: 51חיפה, כתובת: שד' הפלי"ם 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .9959616-.0
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

   

 ארנון גלעדי
 יו"ר הועדה המקומית

 השומרון לתכנון ולבנייה
 
 

 מחוז  מרכז
 

 מרחב תכנון מקומי אלעד
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 0021060-622 
התכנון  לחוק 98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה אלעד, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מספר 

איחוד  -אלעד  Cשטחי ציבור ברובע  - 66-00658.0.
 וחלוקה. 

   

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 5/9/581אל/מק/שינוי לתכנית 

   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 1-0א רח' רבי חיי , אלעד רשות מקומית:

   

 גושים/ חלקות לתכנית: 
   80עד:    80מחלקה:    1000גוש:   
   80עד:    80מחלקה:    1000גוש:   
   558עד:   558מחלקה:   1000גוש:   
   560עד:   560מחלקה:   1000גוש:   
   565עד:   565מחלקה:   1000גוש:   

   

 מטרות התכנית: 
התכנית מציעה איחוד וחלוקה בתחום שטחי הציבור 

אלעד, ללא שינוי בסך השטחים, תוך הסדרת  Cברובע 
, והתאמת הוראות הבינוי בתחום מגרשי מבני הציבור

 , הכל  תוך התאמה לצרכי היישוב המשתנים.קווי בנין
   

 נית: עיקרי הוראות התכ
איחוד וחלוקת מגרשי מבנים ומוסדות ציבור ושטח  . 5

 ציבורי פתוח.
 קביעת קווי בנין. . 6
קביעת הוראות בינוי במגרשים בייעוד מבנים  . 0

 ומוסדות ציבור.
   

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
 המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, 

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או
לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

 .5הועדה המקומית לתכנון ובניה, אלעד, רח' נסים גאון 
הועדה המחוזית העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

 טלפון:, , קריית הממשלה, רמלה85ת: הרצל )כתוב
 09-8099... .) 

   

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

 .  5898 -וקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות ח
 
 

 מרחב תכנון מקומי אלעד
מספר  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0002650-622 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

 אלעד. -חילופי שטחים  - 66-0006.90.מספר 
   

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 0/581שינוי גז/במ/

 8/0/581כפיפות אל/מק/
   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: אלעד , רחוב יהודה הנשיא
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 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות .6עד:    .6מחלקה:    1090גוש:   
 בשלמות 05עד:    05מחלקה:    1090גוש:   
 חלקי 69עד:    69מחלקה:    1090גוש:   

   

 מטרות התכנית: 
 איחוד וחלוקה מחדש ושינוי בהנחיות הנוגעות לקווי בנין

   

 עיקרי הוראות התכנית: 
"מ' ל 1איחוד וחלוקה מחדש שינוי קווי בנין צידים מ "

 "מ'0"
   

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע בבניין 
לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

. 5הועדה המקומית לתכנון ובניה, אלעד, רח' נסים גאון 
י הועדה המחוזית העתק ההתנגדות יומצא למשרד

 , קריית הממשלה, רמלה, טלפון:85)כתובת: הרצל 
 09-8099... .) 

   

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

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

 ישראל פורוש
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה אלעד

 
 

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר אישור  

 0117652-606 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מתאר, בדבר אישור  5891 -ניה, תשכ"ה והב
 .01-0559196.מקומית  מספר 

   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: כפר סבא

  51רחוב: שח"ל  מס' בית:   יישוב: כפר סבא, 
   

 גושים וחלקות: 
 שלם  חלקי/שלם:, 569 חלקה:, 9.00 גוש:

   

 מטרות התכנית:
 . 8א)א( 96תוספת זכויות מותרות עפ"י סעיף  .5
  .א)א(  96שינוי בקווי בניין עפ"י סעיף  .6

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ'.  1.0 -מ' ל 50 -. שינוי בקו בניין אחורי מ5 
 מ'.  0.0 -מ' ל 0.1 -. שינוי בקו בניין צידי מ6 
 . הוראות בינוי ופיתוח. 0 
 בזכויות בניה בגין שיפור דיור.  9%. תוספת . 
 בגין תוספת קומה.  6.1%. תוספת 1 

   

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד  0000ובילקוט פרסומים מספר  01/09/6051

 .55/00/6051, בתאריך 0.9.
   

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
כתובת:  ויצמן , דה מקומית כפר סבאלתכנון ולבניה, וע

ובמשרדי  08-09.8500, כפר סבא, טלפון: 500
, רמלה, טלפון: 85הוועדה המחוזית כתובת: שד' הרצל 

. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 09-8600500
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

   

 יהודה בן חמו
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה כפר סבא
 
 

 ון מקומי נתניהמרחב תכנ
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0266070-607 
 משפחות שורץ /ליפקה-שינוי לבינוי - 66/600נת/מק/

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891 -והבנייה, תשכ"ה 

לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
כנית מרכז מופקדת ת חוז וועדה מחוזיתובנייה מ

המהווה שינוי  090..09-06.מפורטת: מספר 
 לתוכניות הבאות:
 שינוי לתוכנית :

 00/0.שינוי נת/
 100/5שינוי נת/
 100שינוי נת/

   

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  עוזנווה  שכונה:     99 הבריגדה היהודית רחוב:
   

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 55חלקות במלואן:  8..9גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית:
ע"י הגדלת  1א)א(96שינוי לבינוי בהתאם לסעיף  א. 

קומת כניסה  -דירות גג, לק' + 9-מספר קומות מ
 קומות + גג טכני . 8כולל קומת ביניים(+ גבוהה )

תוספת שטח בניה בהתאם לסעיף   ב. 
 0%( המהווה תוספת של 6()א()5()5א)א96

 מהזכויות המותרות .
 לחוק . .א)א(96שינוי קווי בניין בהתאם לסעיף  ג. 

   

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ד,ה משעה 
  59.00עד  56.00וביום ב, משעה  55.00עד  9.00

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

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

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
  08-9900500, אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 9הצורן 
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ועדה המחוזית / ערר העתק התנגדות יומצא למשרדי ה
 (....09-8099טלפון:  , 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
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט  ר וסדריסמכויות חוק
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0200160-607 
 /א50/560תכנית מס' נת/מק/

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891-והבנייה, תשכ"ה

לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מרכז מופקדת תוכנית   ובנייה מחוז וועדה מחוזית

המהווה שינוי  09-06005.0.מפורטת: מספר 
 לתוכניות הבאות:

   

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  עין התכלת ונה:שכ   50 אח"י דקר רחוב:
   

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 500חלקות במלואן:  9066גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית:
 לחוק. 500עפ"י סעיף  98/910ביטול נת/מק/ א. 
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן  ב. 

 (5א)א()96ז' לחוק התכנון והבניה עפ"י סעיף 
 (..א)א()96 שינוי קווי בנין עפ"י סעיף ג.  
 (.9א)א()96יח"ד עפ"י סעיף  6קביעת  ד. 

   

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ד,ה משעה 
  59.00עד  56.00וביום ב, משעה  55.00עד  9.00

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

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

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
  08-9900500, אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 9הצורן 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית / ערר 
 (....09-8099ן: טלפו , 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
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

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

 ש' שר
 המשנהת ועדיו"ר 

 נתניהלתכנון ולבנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר 

0106670-616 
התכנון  לחוק 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המקומית , כי 5891-והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מרכז  ועדה מחוזיתמחוז לתכנון ובניה 
/א 66/6050רח/מק/, 058.198-.5. 'שינוי למתאר מס

 מתחם בנימין יעקב
 

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   5/ ב /  6000כפיפות ל רח/
   9/ ב /  6000כפיפות ל רח/
   6/ ג /  6000כפיפות ל רח/
   66/  6050כפיפות ל רח/

   0/ ב /  6000כפיפות ל רח/מק / 
   0/ ג /  6000כפיפות ל רח/מק / 

  6/  .כפיפות ל רח/תמא / 
 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רשות מקומית: רחובות

 כתובות:
 רחוב: הרצל
 רחוב: בנימין
 רחוב: יעקב 

 

 :גבולות התכנית
 מתחם בין רחובות יעקב, הרצל ובנימין. 

 חלקות: 
      80  חלקה:   0000גוש:     
      600 חלקה:   0000גוש:     
      50  חלקה:   .000גוש:     
      51  חלקה:   .000גוש:     
      50  חלקה:   .000גוש:     
      58  חלקה:   .000גוש:     
      0.  חלקה:   .000גוש:     
      511 חלקה:   .000גוש:     
      589 חלקה:   .000גוש:     
      600 חלקה:   .000גוש:     
      605 חלקה:   .000גוש:     
      610 חלקה:   .000גוש:     
      680 חלקה:   .000גוש:     
      008 חלקה:   .000גוש:     
      0.5 חלקה:   .000גוש:     
      0.6 חלקה:   .000גוש:     
      096 חלקה:   .000גוש:     
      080 חלקה:   .000 גוש:    
     1.0 חלקה:   .000גוש:     

 

 : מטרת התכנית
 לא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית.איחוד וחלוקה ל .5
 . .5תוספת קומות ושינוי גובה מבנה בתא שטח מס'  . 6
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 :עיקרי הוראות התכנית
השטחים הכלולים בתכנית יחולקו ללא הסכמת  . 5

 בעלים עפ"י סימון ז' פרק ג' לחוק התכנון והבניה. 
 561רישום החלוקה החדשה יערך בהתאם לסעיף  . 6

 לחוק. 
 : .5בתא שטח מס'  . 0

תוספת שתי קומות, כך שיהיה ניתן לבנות בנין  א. 
 קומות.  0קומות במקום  8בן 

-המותר של המבנה ל שינוי הגובה המקסימלי ב. 
 מ' המותרים.  05מ' במקום  91

 

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

כל מעונין בקרקע, , www.rehovot.muni.ilהאינטרנט 
הרואה את עצמו נפגע ין או בכל פרט תכנוני אחר יבבנ

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

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

העתק התנגדות יומצא  , רחובות.6רחובות רח' בילו 
 ,רמלה ,85ת )כתובת הרצל למשרדי הוועדה המחוזי

 (....09-8099טלפון: 
 

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 

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

 מרחב תכנון מקומי רחובות
 הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מספר 

 באישור שר הפנים 1/ א /  0/  2010מק / 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תוכנית שינוי 5891והבניה, תשכ"ה 
, 581, הרצל 5/ א /  8/  6050מק / למתאר מספר, 

580 ,588 ,605 .. 
   

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   5/ ב /  6000כפיפות ל רח/
   6/ ג /  6000כפיפות ל רח/

 / א   8/  6050שינוי ל רח/
   0/ ב /  6000כפיפות ל רח/מק / 
   0/ ג /  6000כפיפות ל רח/מק / 
 / ב   8/  6050כפיפות ל רח/מק / 

  6/  .כפיפות ל רח/תמא / 
   

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רשות מקומית: רחובות

  581רחוב: הרצל  מס' בית:  
  580רחוב: הרצל  מס' בית:  

 
 
 
 

  588רחוב: הרצל  מס' בית:  
 605רחוב: הרצל  מס' בית:  

   

 :גבולות התכנית
    99.חלקה:    0000גוש:     
    90.חלקה:    0000גוש:     
    99.חלקה:    0000גוש:     
   98.חלקה:    0000גוש:     

 

 : מטרת התכנית
 ניוד שטחי בניה בין משרדים למגורים.  . 5 
 שינוי קונטור השפ"פ ללא שינוי השטח.  . 6 
 שינוי בינוי.  . 0 
 תוספת קומות.  . . 
 תוספת יחידות דיור.  . 1 
   

 :הוראות התכניתעיקרי 
המרת שטחים מיעוד משרדים ליעוד מגורים לפי  . 5  

 . 9א )א( 96סעיף 
קומות מגורים בכל מגרש כמותר   6הוספת  . 6  

בהקלה, לניצול יתרת שטחים המומרים ממשרדים 
קומות מגורים מעל קומת קרקע  .5כך שיתקבלו 

קומות מגורים מעל  50מיועדת למסחר במקום 
 קומות משרדים.  6קרקע מיועדת למסחר + 

 556יח"ד במקום  516יח"ד, סה"כ  0.תוספת של  . 0  
תחום התכנית, ע"ח שטחי משרדים יח"ד מותרות ב

 שהומרו למגורים. 
 שינוי קונטור השפ"פ ללא שינוי שיטחו.  . .  
 . 0%.הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין אחורי עד  . 1  
א 96שינוי קו בניין לפי המסומן בתשריט, לפי סעיף  . 9  

 . .)א( 
תוספת שטחי שרות מעל לכניסה הקובעת, )עפ"י  . 0 

 5.0יות של פיקוד העורף(, לפי סעיף דרישות עדכנ
 . 8א)א(96, לפי סעיף 515בכפוף להוראות סעיף 

הגדלת השטח הכולל המותר לבניה בשעור של  . 9 
 (. 5)א()59א)א(96משטח המגרש, לפי סעיף  60%

, לפי סעיף םתוספת שטחי שרות תת קרקעיי . 8 
  51א)א(96

 קביעת הוראות וזכויות בניה.  . 50  
   

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונים ביום 
 .910בעמוד,  9968ובילקוט הפרסומים  .01/09/605

  .06/00/605בתאריך 
   

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
עדה ומשרדי הוו ,6תכנון ולבניה רחובות, רח' בילו ל

 (....09-8099 'טל ,,רמלה85המחוזית )כתובת הרצל 
ן רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות כל מעוניי

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
   

 רחמים מלול
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ובנייה רחובות
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 מרחב תכנון מקומי קסם
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0207567-661 
 שם תכנית:  איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים

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

לתכנון ולבניה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
מופקדת תכנית מפורטת  מספר  ובניה מחוז מרכז,

.15-06099.9. 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות:

  5/0שינוי   ק/
 ./6כפיפות   תמא/

   

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 כפר קאסםרשות מקומית: 

 כפר קאסםישוב: 
     X  :999951קואורדינאטה 
     Y  :580610קואורדינאטה 

 גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
, .8חלקי חלקות    99, 90, 99, 91חלקות  8096גוש   

 5/0לפי תכנית ק/ 501,.505,506,50מגרשים    500
   

 מטרות התכנית:
 איחוד וחלוקה מחדש.  

   

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

החלפה בין יעוד ש.צ.פ. למגורים ללא שינוי בשטח כל 
 ייעוד.

 יח"ד. .5יח"ד סה"כ  6הוספת 
מ"ר  59.0מ"ר שטחים עיקריים, סה"כ  600הוספת 

 שטחי עיקריים.
 למצב הקיים.אישור קווי בנין למבנים קיימים בהתאם 

 קביעת הוראות בניה.
   

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 
ממועד פרסומה של  יום 90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ובניה, קסם רח' ע.אלכרים 

, העתק 00-80006.5,  כפר קאסם טלפון: 50קאסם 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 

 (....09-8099, רמלה, טלפון: 85הרצל 
   

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

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

 אורית רישפי
 רחביתיו"ר הועדה המ

 קסםלתכנון ולבנייה 
 

 מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0062200-222 
לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה 5891 -והבניה תשכ"ההתכנון 
המקומית לתכנון ולבניה יקנעם עלית, ובמשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת 
 תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מספר 

666-00.6608 
   

 המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
 8060ג /   שינוי לתכנית:

   

 תיזם: ועדה מקומית לתכנון ובניה יקנעם עילי
   

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
   1191000.000שטח התכנית:     
 ישוב: יקנעם עלית

   

  9עד:  9מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי 56090גוש: 
   חלקי/שלם:  שלם 

  55עד:  55מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי, 56090גוש: 
  חלקי/שלם:  חלקי 

 שלם  9מגרש: 
   

 מטרות/עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה ופתוח בתחום הדרך 

 המורחבת  
 , עבור חנייה ציבורית .  שצ"פ ליעוד דרךייעוד משינוי 

   

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 

כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי עצמו נפגע על ידי הת
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, 

 8185999-.0פקס : 8189081-.0יקנעם עלית, טלפון: 
העתק ההתנגדות , vaada@yoqneam.org.ilדוא"ל: 

יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז 
 צפון.

   

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

בהתנגדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל 
 .5898-סמכויות חוקר וסדר עבודתו( תשמ"ט

 
 

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

0061200-222 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891 -והבניה תשכ"ה
לתכנון ולבניה יקנעם עלית, ובמשרדי הוועדה המחוזית 
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לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת 
 666-0015600בסמכות ועדה מקומית מספר 

   

 המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
 680ג / 

 11ג / במ /  
   

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
   1890000.000שטח התכנית:     
 ישוב: יקנעם עלית

  00עד:   00מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי 56089גוש: 
  חלקי/שלם:  שלם

 שלם 61מגרש: 
 שלם 00מגרש: 

   

 מטרות/עיקרי הוראות התכנית:
מטר  9 -מ 00שינוי בקווי בניין צידיים של מגרש  -

מ' וכן שינוי בקו בניין קדמי של מגרש  0לקוי בניין 
 מ'  0מ' לקו בניין  9 -מ 00

 00שינוי בקווי בניין צידיים )צפון ודרום( של מגרש  -
מ' וכן שינוי בקו בניין קדמי  0מטר לקוי בניין  9 -מ

מ' על  0מ' לקו בניין  9 -מ 00)מזרח( של מגרש 
 מנת לאפשר בניית בית ספר בשטח החום  הקיים. 

  

ל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כ
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90תנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש ה 500סעיף 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, 

העתק , 8189081-.0טלפון: , 5יקנעם עלית, צאלים 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

, נצרת עילית 68ובניה מחוז צפון , רחוב מעלה יצחק 
 9109111-.0טלפון: 

   

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 

  .5898-סמכויות חוקר וסדר עבודתו( תשמ"ט
 
 

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

0270606-222 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 -והבניה תשכ"ה
מתחם פייברנט אזור תעשייה  –.666-069018מס' 

 05/8060יקנעם עלית  יק/מק/-מנסורה
   

 בני שפירא בני שפירא מודדיזם: 
   

   שינוי לתוכניות הבאות:המהווה 
    8060ג /  כפיפות

   

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:       
0608.000 

 רשות מקומית: יקנעם עילית
  .6עד:  .6מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי 56008גוש: 

  חלקי/שלם:  שלם 
  69עד:  69מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי   56008גוש: 

  חלקי/שלם:  חלקי 
  00עד:  00מחלקה:  חלקי/שלם: חלקי 56008גוש: 

 חלקי/שלם:  חלקי 
 

 עיקרי הוראות התכנית: \מטרות 
שינוי בקו בניין לחניה תת קרקעית מקו בניין קדמי  .5

בכל היקף  0מ' לקוי בניין  0מ' וצידי  1מ', אחורי  0
  המגרש. 

מ   0מ' וצידי  1שינוי בקוי בניין מקוי בניין  אחורי  .6
  מ'  6לקוי בניין צידיים ואחוריים 

 קומות.  0-קומות ל 9-תוספת קומה מ .0
 מ'  00מ'  לגובה  69-שינוי גובה המבנה המותר  מ ..
 תוספת שטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת .   .1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות 
 0508ובילקוט הפרסומים מס'   69/09/6051בתאריך

 00/08/6051בתאריך  
   

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 : לפון, ט5, רח' צאלים יקנעם עיליתלתכנון ובניה 
דוא"ל:  8185999-.0 פקס: 8189081-.0

vaada@yoqneam.org.il'  ,ובמשרדי הועדה המחוזית
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים  נצרת עילית.

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
   

 עירית טלמור
 מהנדסת העיר, יקנעם עילית

 
 

 מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

 122ג/נה/מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה נהריה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 

 .  566ג/נה/מק/
   

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  500, ג/במ/915, ג/50051שינוי לתוכניות ג/

  0ב/ .0בהתאם לתוכנית   תמ"א 
  .ב/ .0בהתאם לתוכנית   תמ"א 
  01בהתאם לתוכנית   תמ"א 

   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 , 1., רח' ז'בוטינסקי 6רשות מקומית: רח' גולומב 

 נהריה, 59רח' ז'בוטינסקי 
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 גושים/ חלקות לתכנית: 
  90, חלק חלקה: 65חלקה:  59591גוש: 
  .9חלק חלקה:  59590גוש: 
 99, חלק חלקה: 19חלקה:  59598גוש: 
  .56, חלק חלקה:  561חלקה:   59500גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית: 
רח' ז'בוטינסקי  תוספת זכויות בנייה במגרשים אחרים

 .1.רח' ז'בוטינסקי , 59
לצורך מימון הערך  09א' לתמ"א  60מכוח סעיף 

הכלכלי של ביצוע חיזוק ועבודות נלוות במבנה בגוש 
נהריה שעל פי  6ברחוב גולומב  561חלקה   59500

נקבע הצורך  9-8סעיפים  09הוראות תכנית תמ"א 
 בחיזוקו.

 561חלקה  59500גוש  6מכוח מבנה ברחוב גולומב 
במגרשים ברחוב   09שנקבע הצורך בחיזוקו עפ"י תמ"א 

וברחוב  19חלקה  59598גוש  59טינסקי ז'בו
 . 65חלקה  59591גוש  1.ז'בוטינסקי 

חלקה  59500גוש  6ברחוב גולומב  5במילואה מס' 
 .09מבנה שנקבע הצורך בחיזוקו עפ"י תמ"א  561

מ',  10.., אחורי מערבי 0הקטנת קווי בניין צדדי דרומי 
. יח"ד 6קומות, תוספת  6מ', תוספת  10..צדדי צפוני  

 יח"ד . 65סה"כ 
 59598גוש  59ברחוב  ז'בוטינסקי  6מילואה מס' 

מ"ר זכויות בנייה, תוספת  501.00תוספת   19חלקה 
אושרו במסגרת  6יח"ד )מתוכן  0, תוספת 5קומה 

 60יח"ד במגרש אחר מכוח סעיף  50הקלה(. סה"כ 
 .09בתמ"א 

מ' , צדדי דרומי  10..הקטנת קווי בניין צדדי מזרחי 
 מ'. 10..

 510.50תוספת   1.ברחוב  ז'בוטינסקי  0מילואה מס' 
אושרה  5יח"ד ) מתוכן  0מ"ר זכויות בנייה תוספת 

יח"ד ללא תוספת קומות  50במסגרת הקלה(. סה"כ 
 .09א' בתמ"א  60במגרש אחר מכוח סעיף 

מ', צדדי דרומי   10..הקטנת קווי בניין צדדי צפוני 
 .מ'  10..מ', אחורי מערבי  10..

   

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
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 פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחר
 נהריה, 58נון ובניה, שד' הגעתון הועדה המקומית לתכ

. העתק ההתנגדות יומצא .0 -8908985טלפון: 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 (. .0 - 9109109נצרת עלית, טל.: 
   

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

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

 מרחב תכנון מקומי נהריה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

0260001-210 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, תשכ"ה
 לתכנון ולבניה נהריה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
  'ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס

650-06.8005. 
   

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  60..שינוי קווי בנין לתכנית   ג/

 65שינוי קווי בנין לתכנית   ג/במ/
   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 נהריהרשות מקומית: 
 , שכונת עין שרה .96, 90, 9., .., 0.רחוב בק ליאון 

   

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  5חלק מחלקה:  .5950גוש: 

 .  65עפ"י ג/במ/ 591, .59, 590, 508מס' מגרשים 
   

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין כתשתית תכנונית ללגליזציה של בניה 

 קיימת )פרגולות בטון( . 
   

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 

כנוני אחר הרואה את עצמו נפגע בבניין או בכל פרט ת
לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

, נהריה, 58נון ובניה, שד' הגעתון הועדה המקומית לתכ
. העתק ההתנגדות יומצא .0 -8908985טלפון: 

למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 
 (. .0 - 9109109נצרת עלית, טלפון: 

   

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

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

   

 ז'קי סבג
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה נהריה

 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0001062-216 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה עפולה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 

רובע -שינוי יעוד למבני ציבור  - 651-00058.6
 עפולה.  -יזרעאל
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 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 56190שינוי ג/
 599.0שינוי ג/
 60199שינוי ג/

   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רובע יזרעאל שד רבין יצחק, רשות מקומית: עפולה

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 6עד:     6מחלקה:     59019גוש:  
 בשלמות 0עד:     0מחלקה:     59019גוש:  
 בשלמות .עד:     .מחלקה:     59019גוש:  
 בשלמות 1עד:     1מחלקה:     59019גוש:  
 בשלמות 0.עד:    0.מחלקה:    59019גוש:  
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    59019גוש:  
 בשלמות .עד:     .מחלקה:     59018גוש:  

   

 עיקרי הוראות התכנית: 
חום רובע הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור בת

 יזרעאל.
   

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 
של יום ממועד פרסומה  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
עפולה, רחוב יהושוע  -ן ובניה הועדה המקומית לתכנו

. העתק ההתנגדות ..91600-.0, עפולה טלפון: 0.
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית 

 משרד הפנים נצרת עלית, טלפון:  -הממשלה 
0.-9109109 .) 

   

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

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

 שלמה מליחי
 מ"מ יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה עפולה
 
 

 מרחב תכנון מקומי קריית שמונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 

 1502קש/מק/
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891-, התשכ"ההוהבני
התכנית מהווה שינוי לתוכנית , 5906מספר: קש/מק/

 . 9.86מס' ג/
   

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 59רחוב: עירית , שמונה-ישוב: קריית  

 9.86מתכנית ג'/ .5מגרש: , 5לק מחלקה: , ח50591גוש: 
 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 9.86שינוי בקוי בניין הקבועים בתכנית ג/

הגדלת מספר יחידות דיור במגרש ללא הגדלת סך כל 
 השטחים למטרות עיקריות

 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:  הודעה על
, התשע"ג, 9105ובילקוט הפרסומים מספר:  .5....

 ..659עמוד:
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, 00רחוב הרצל שכתובתה:  לתכנון ובניה קריית שמונה,

, 9809.56-.0 -טלפון ,55058יית שמונה קר, 5ת"ד 
מחוז הצפון שכתובתה: וכן במשרדי הועדה המחוזית 

  50000 משרד הפנים קריית הממשלה, נצרת עילית
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , .9109109-0טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 ניסים מלכה
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה קרית שמונה
 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
תכנית המהווה שינוי לתכנית  הודעה בדבר אישור

 20/  0007מפורטת מספר מק / יז / 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית המהווה , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 60/  0009מספר מק / יז / שינוי לתכנית מפורטת 

 

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

 עין העמקב: ישו
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת  ינויים בקווי בנין.יחי"ד ש .מגרשים  .-חלוקה ל

 גובה הבניה 
, 5א )א(  96תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

 א  ., .
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד  9850ובילקוט פרסומים מספר  .50/50/605

 .  .08/55/605, בתאריך 090
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק לתכנון ובניה 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  בימי

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 06/  16270מק / יז / 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . .0/  5.698מספר מק / יז / 

 



ילקוט הפרסומים 7155, י"ז בכסלו התשע"ו, 29.11.2015  1420

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

 יקנעם המושבהישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 10עד:    16מחלקה:    55098גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מ"ר.  800פיצול נחלה למגרש נפרד בשטח של 

 מ"ר .  800 -דונם ל 5 -שינוי של גודל מגרש מינימלי מ
  0, 5א )א(  96תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 9895ובילקוט פרסומים מספר  06/05/6051

 .  00/06/6051, בתאריך 0050
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק לתכנון ובניה 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0זרעאל, טלפון: י
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  9109109-.0 טלפון:
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0202506-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . .060698-.61מספר 

 

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

 מגידוישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 50עד:    8מחלקה:     60608גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     60699גוש: 
 חלקי 51עד:    51מחלקה:    60698גוש: 
 חלקי 6עד:     5מחלקה:     60.65גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
ה ואזור מבני המשק יתכנון מחדש של אזור התעשי

יה משכונת יבקיבוץ במטרה להרחיק את אזור התעש
 המגורים הסמוכה. 

 

נית פורסמה בעיתונות בתאריך הודעה על הפקדת התכ
, עמוד 0010ובילקוט פרסומים מספר  58/09/6051

 .  55/09/6051, בתאריך 9.00
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובניה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
ם, נצרת עלית, מחוז צפון, משרד הפני -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0267701-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 0619905-.61מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 50909שינוי   ג / 

 

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

 היוגבישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 06עד:    06מחלקה:    55.98גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מושב היוגב.  06שינוי בקוי בנין בחלקה 

  .א )א(  96תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 0006ובילקוט פרסומים מספר  56/00/6051

 .  09/00/6051, בתאריך 05.8
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובניה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  בימי

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0000750-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 0000990-.61מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  565.0שינוי   ג / 
  50909שינוי   ג / 
 96שינוי   ג / 

 

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

 היוגבישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 65עד:    65מחלקה:    55.99גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינויי גבולות בין יעודים בנחלה לצורך מתן אפשרות 

 גישה לחלק החקלאי של הנחלה. 
 שינויים בקוי בנין. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 0086ובילקוט פרסומים מספר  05/00/6051

 .  56/09/6051, בתאריך .081



1421 ילקוט הפרסומים 7155, י"ז בכסלו התשע"ו, 29.11.2015 

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

 יקנעם המושבהישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 10עד:    16מחלקה:    55098גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מ"ר.  800פיצול נחלה למגרש נפרד בשטח של 

 מ"ר .  800 -דונם ל 5 -שינוי של גודל מגרש מינימלי מ
  0, 5א )א(  96תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 9895ובילקוט פרסומים מספר  06/05/6051

 .  00/06/6051, בתאריך 0050
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק לתכנון ובניה 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0זרעאל, טלפון: י
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  9109109-.0 טלפון:
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0202506-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . .060698-.61מספר 

 

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

 מגידוישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 50עד:    8מחלקה:     60608גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     60699גוש: 
 חלקי 51עד:    51מחלקה:    60698גוש: 
 חלקי 6עד:     5מחלקה:     60.65גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
ה ואזור מבני המשק יתכנון מחדש של אזור התעשי

יה משכונת יבקיבוץ במטרה להרחיק את אזור התעש
 המגורים הסמוכה. 

 

נית פורסמה בעיתונות בתאריך הודעה על הפקדת התכ
, עמוד 0010ובילקוט פרסומים מספר  58/09/6051

 .  55/09/6051, בתאריך 9.00
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובניה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
ם, נצרת עלית, מחוז צפון, משרד הפני -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0267701-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 0619905-.61מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 50909שינוי   ג / 

 

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

 היוגבישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 06עד:    06מחלקה:    55.98גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מושב היוגב.  06שינוי בקוי בנין בחלקה 

  .א )א(  96תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 0006ובילקוט פרסומים מספר  56/00/6051

 .  09/00/6051, בתאריך 05.8
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובניה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  בימי

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 0000750-266 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 0000990-.61מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  565.0שינוי   ג / 
  50909שינוי   ג / 
 96שינוי   ג / 

 

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

 היוגבישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 65עד:    65מחלקה:    55.99גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינויי גבולות בין יעודים בנחלה לצורך מתן אפשרות 

 גישה לחלק החקלאי של הנחלה. 
 שינויים בקוי בנין. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
, עמוד 0086ובילקוט פרסומים מספר  05/00/6051

 .  56/09/6051, בתאריך .081

ית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומ
יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק לתכנון ובניה 

. ובמשרדי הועדה 9.68990-.0יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 9109109-.0 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 עידו דורי
 ועדת המשנהיו"ר 

 יזרעאליםלתכנון ולבנייה 
 
 

 קיםמרחב תכנון מקומי מבוא העמ
הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית 

 60/  0500/ מע / מק /  6מספר 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית בסמכות 5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 0./  8900/ מע / מק /  .הועדה המקומית מספר 

 

  המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  9.00ג /  
 8900ג /  
  50/  8900/ מע / מק /  . 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ישוב: יפיע

 

  גושים / חלקות לתכנית:
  חלקי 50עד:    50מחלקה:    59900גוש: 
 חלקי 06עד:    06מחלקה:    59900גוש: 

 

     עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בתכסית קרקע    5 
 . שינוי קווי בנין    6 
 . התווית זיקת הנאה למעבר ברכב  0 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9005ובילקוט פרסומים מספר  .65/06/605

 . .50/00/605, בתאריך 50..
 

קומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המ
, 1כתובת: רח' ציפורן , לתכנון ובניה מבוא העמקים

, ובמשרדי הועדה 9.99191-.0נצרת עילית. טלפון: 
מחוז צפון, כתובת: קרית רבין, נצרת עילית,  המחוזית,

ין רשאי לעיין בה יכל המעונ .9109109-.0טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 דאוד חאתם
 מ"מ יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
 
 

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 0012562-202 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה עמק המעיינות, ובמשרדי הועדה 

המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית 
עודי קרקע יהסדרת י - 606-0056916מפורטת מספר 

 עין הנציב.  -ט ע"י איחוד וחלוקהלמדרשה ולשטח ספור
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 58005שינוי ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ין הנצי"בע, רשות מקומית: בקעת בית שאן

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 59, 9חלקות במלואן:  66999גוש: 
 61, .6חלקי חלקות:  66999גוש: 
 68, 9חלקי חלקות:  66998גוש: 
, 56, 55, 50, 8, 9, 9, 0חלקות במלואן:  66900גוש: 

5. ,51 ,59 ,50 ,59 ,58 ,65 ,60 ,6. 
 61, 66, 60, 50, 0חלקי חלקות:  66900גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת יעודי הקרקע למתחם "מדרשת בנות" ולמתחם 

 התעשיה ע"י אחוד וחלוקה.
 

כל המעוניין רשאי 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
הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק המעיינות, טלפון: 

דוא"ל:  9195950-.0פקס : 9091918-.0
handasa@maianot.co.il , העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הועדה המחוזית.
 

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

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

 יורם קרין
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה עמק המעיינות
 
 

 מחוז הדרום
 

 תכנון מקומי אילת מרחב
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

 0177001-502 
, לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
אילת מופקדת תכנית  ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית

על תכנית זו חלות כל  906-0599085מפורטת מס' 
למעט  5.5/00/6/.-ו 505/06/6 תכנית מס' הוראות

 השינויים הכלולים בתכנית זו.
 

 דונם 6.580 שטח התכנית:
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 מקום: 
מספרי חלקות  ,.55, חלקה 0005.,גוש  695/5מספר 
 אזור התעשייה, אילתח' המלאכה, ,ר 560, 86בחלקן 

 

 רז נתן נדל"ן בע"מ  המבקש:
 

  עיקרי הוראות התכנית: 
 בנין :שינוי קווי   .1

 מ' 5.0 -, מוצע מ'0.. -אחורי מותר 
 מ'5.0 -מוצע  ,מ'0.. -צדדי)מערבי( מותר 

 .א)א(96בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 
 שינוי גובה המבנה : . 2

 (69/00068מ' )אושר בהקלה בהיתר 9.96 -מותר
 מ' 8.99 -מוצע 

 מדרגות: שינוי גובה לח.
 (69/00068)אושר בהקלה בהיתר  מ'0..50 -מותר 
 מ' ...55 -מוצע 

 א)א(96בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 
 

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

בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
לכך על פי סעיף  עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי

ימים ממועד  90רשאי להגיש התנגדות תוך לחוק,  500
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת

רח'  -כתובת בעיתונים, למשרדי הועדה  מקומית אילת.
 ..09-909055אילת טלפון:  .5חטיבת הנגב, ת.ד.

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז 
ע שב -באר 99, ת.ד. .רח' התקווה  -כתובת  הדרום.
 09-9690960טלפון:  9.500

 

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת  הוגשה בכתב

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

 .5898 -סמכויות וסדרי עבודתו ( , תשמ"ט 
 

 משה אלמקייס
 מ"מ יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אילת
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0106500-506הודעה בדבר הפקדת תכנית :  

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

וה שינוי תכנית לתכנון ובניה, מופקדת תכנית המהו
  901-058.900תכנית מס' הנקראת "מפורטת 

 

 הבאות:המהווה שינוי לתכניות 
 שינוי   6/ 06/ במ/ 1
 כפיפות  06/ במ / 1

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
  .. מסקין אהרון מס': רחוב: שכונה:, באר שבע ישוב:

 

 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 10עד:    10מחלקה:    09591גוש: 
 חל 0עד:     0מחלקה:     09009גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש מס'  6/06/במ/1, 06/במ/1שינוי לתוכניות מס' 

90A  חד משפחתי עם קיר משותף בעל תוספת
 סטנדרטית באזור מגורים א' על ידי: 

מ"ר כמפורט  580-מ"ר ל 515-. הגדלת זכויות בנייה מ5
 להלן: 

 מ"ר.  .59-מ"ר ל 500-הגדלת שטח עיקרי מ -
מ"ר עבור  00-מ"ר ל 65-הגדלת שטח שירות מ -

 מ"ר מחסן.  9מ"ר חנייה,  51מ"ר ממ"ד,  56
 . שינוי בינוי סטנדרטי .  6
 . שינוי נקודתי של קו בניין צדדי ואחורי עבור ממ"ד.   0
 . הגדלת תכסית קרקע ..

 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
, כל מעונין בקרקע ים פתוחים לקהל,שהמשרדים האמור

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

רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של 
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרד 

 ת.ד. ,5כיכר מנחם בגין  הועדה המקומית לתכנון ובניה.
  09 -9.90919: טל'שבע, –באר ,51

 

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

 . 5898 –סמכויות וסדרי עבודתו (, תשמ"ט 
 

 על-לטל א
 המשנה יו"ר ועדת

 לתכנון ולבנייה באר שבע
 
 

 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
 מקומית מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר

 0266006-561 
לחוק התכנון  550נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 –והבניה התשכ"ה 
 שינוי לתכניות הבאות .915-061.80מקומית מס' 

 6505/מק/0לתכנית מפורטת: 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 1/.55, מגרש 8, חלקה .0819גוש 

 א.ת. שדות נגבישוב: 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מ' 0.0 -מ' ל 6.1 -שינוי קן בנין אחורי מ

מ' לכל  6.0 -מ' ל 6.0-0.5שינוי קו בנין צידי צפוני מ 
 מ'. 0 -מ' ל 1 -אורך המגרש וקו בנין צידי דרומי מ

 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 
, 00.9ובילקוט הפרסומים מספר  55/06/6051

 69.1.6051בתאריך 
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התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב 
מערבי וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות 

 שרדים האמורים פתוחים לקהל.שהמ
 

 אלי ברונשטיין
 יו"ר הועדה המקומית

 נגב מערבילתכנון ולבנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי שפיר
 0217000-501הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 

 10מושב שפיר -משפ' וייסשם תכנית:  
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 אישור  תכנית מפורטת, בדבר 5891 -והבניה, תשכ"ה 
 .905-0659008מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 901שינוי ד/

 06/9/.66שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: שפיר

 ישוב: שפיר
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 56חלקות במלואן:  6856גוש: 
 58חלקי חלקות:  6856גוש: 

 

 מטרות  התכנית: 
במושב שפיר  50בפריסת אזור המגורים, בנחלה שינוי 

ע"י איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד 
( וע"י שינוי בקווי הבניין לפי 5א)א()96קרקע לפי סעיף 

  (..א)א()96סעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים כפרי לשטח חקלאי ומשטח   .5

כפרי ע"י איחוד וחלוקה חקלאי לאזור מגורים 
בהסכמת כל הבעלים וללא שינוי בשטח הכולל של כל 

 ( לחוק.5א)א()א()96ייעוד קרקע לפי סעיף 
שינוי בקווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט לפי   6

 (לחוק. .א)א()96סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 עמוד ,0500 ובילקוט פרסומים מספר 50/09/6051

 .69/09/6051 , בתאריך 9091
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במש
כל  ובמשרדי הועדה המחוזית. שפירלתכנון ובניה 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל.  

 

 אשר אברג'יל
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה שפיר

 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 2138-11-15

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

אל–מוג'תמעי  ללעמל  אל-הודא  חברת  פירוק  ובעניין 
)חל"צ(, 51-425796-3,

עבאסי- ג'דיר  ראביה,  הדיל  חואש,  דועאא  והמבקשות: 
עשאיר-אבו  הדיל  סלאמה,  לובנא  חסן,  ספאא  רמילה,  אבו 
איאד  עו"ד  ב"כ  ע"י  כולן  דעיס,  מרים  ו'  גרידי,  פירוז  עודה, 

מיעארי, מרח' צלאח אלדין 10, ת"ד 51639, ירושלים 95915.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.2.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00, 

ביום 4.2.2016.

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

איאד מיעארי, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 11355-11-15

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

ובעניין פירוק חברת ביו דיזל ב.ש. בע"מ, ח"פ 51-393409-1,

והמבקשת: דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ, ח"פ -52
001894-6, ע"י ב"כ עו"ד אופיר פדר ואח', מרח' יד חרוצים 19, 

אזור התעשייה פולג, ת"ד 699, נתניה 4210602.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.1.2016 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00, 

ביום 7.1.2016.

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

אופיר פדר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8173-10-15

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

ובעניין פירוק חברת דיוינט בע"מ, ח"פ 51-442616-2,

מרח'  ניסני,  דוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  האן,  איתמר  והמבקש: 
לוינסקי 69, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.10.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.1.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.1.2016.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד ניסני, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32527-10-15

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

ובעניין פירוק חברת יהלומי בן דוד בע"מ, ח"פ 51-135786-5,

והמבקשת: חברת יהלומי אלול בע"מ, ח"פ 51-282337-8, 
מרח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, ע"י ב"כ עו"ד תלמה גיל ו/או מיכל 
ברג ו/או יעל גיל גיבר, מרח' נורדאו 34, ת"ד 413, הרצליה ב', 

טל' 09-9501335, פקס' 09-9583507.

בקשה  הוגשה   18.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 31.1.2016 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

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

אורי גיל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 37716-11-15

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

בנין בע"מ, ח"פ פירוק חברת עבד אלקאדר חומרי   ובעניין 
,51-282873-2

והמבקשת: א.ב ארזי השיש בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד גבריאל 
פרידמן, מרח' צמח השדה 29/12, מעלה אדומים.

בקשה  הוגשה   17.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.2.2016 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.2.2016.

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

גבריאל פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47942-07-15

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

ח"צ בע"מ,  קפיטל  בוימלגרין  חברת  פירוק   ובעניין 
,52-003855-5

המכס  אגף   - המסים  רשות  האוצר,  משרד  והמבקש: 
ומע"מ, באמצעות היחידה לפירוקים כינוסים וגבייה קשה, ע"י 
ב"כ עו"ד יעל נוה ו/או אורית רם ו/או נועה ברגר ו/או ליאנא 
ח'ורי ו/או בשארה זהר ו/או ענת בלאו, מרח' אבא הלל סילבר 

18, לוד, טל' 08-6833388, פקס' 08-6833380.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.12.2015 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יעל נוה, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 4392-11-15

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

ובעניין פירוק חברת קפה באגו בע"מ, ח"פ 51-432102-5,

מדרך  זנדבנק,  עודד  עו"ד  ב"כ  ע"י  אגו,  אסף  והמבקש: 
העצמאות 118, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.1.2016 בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.10.1.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עודד זנדבנק, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 50970-10-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה בלמו - בתקוה ללא מורא ופחד, 
ע"ר 58-015723-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   26.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.12.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.12.2015

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  חבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מהבקשה לפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.12.2015.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 58975-10-15

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

ובעניין פירוק חברת ספגטים סניף ריבל תל אביב בע"מ, ח"פ 
,51-448338-7

מדרך  שקד,  לירן  עו"ד  ב"כ  ע"י  אוזן,  דודו  והמבקש: 
העצמאות 5, ת"ד 341, חיפה 3100202.

בקשה  הוגשה   28.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 31.1.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.1.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לירן שקד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 62635-10-15

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

ובעניין פירוק חברת בניליין )1996( בע"מ, ח"פ 51-228884-6, 
מרח' שלבים 9, תל אביב 6816807,

ע"י  ים,  בת   ,26 אנילביץ  מרח'  מחלוף,  אורלי  והמבקשת: 
ב"כ עו"ד עזרא יצחק, מרח' האודם 5, פתח תקווה 49751, טל' 

03-9221895, פקס' 03-9214192.

בקשה  הוגשה   29.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.1.2016 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.10.2015.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 20373-11-15

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

ובעניין פירוק חברת סמידה 2007 בע"מ, ח"פ 51-395500-5,

והמבקש: מיכאל אידוב, ע"י ב"כ עו"ד אורלי אוחנה נסימי, 
מרח' הדשנים 13, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.1.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.12.2015

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 20.12.2015.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורלי אוחנה נסימי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 36613-11-15

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

ובעניין פירוק חברת י.ש.ס השקעות בע"מ, ח"פ 51-410913-1,

ברדה דותן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ברנשטיין,  קרן   והמבקשת: 
טל'  ,52520 גן  רמת   ,5 ז'בוטינסקי  מרח'  קייקוב,  אילנה   ו/או 

03-5751234, פקס' 03-6120057.

בקשה  הוגשה   17.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.1.2016 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 3.1.2016.

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

דותן ברדה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 10912-11-15

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

ובעניין פירוק חברת יוניפורט בע"מ, ח"פ 51-347736-4,

והמבקש: אלכסנדר פירומיאנץ, ע"י ב"כ עו"ד מירית וולף 
ו/או אח', ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין, דרך 
פקס'   ,03-6103100 טל'   ,5250608 גן  רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא 

.03-6103111

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.12.2015 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.12.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מירית וולף, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 17786-11-15

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

ובעניין פירוק חברת ש.ע.ר. עגלות בע"מ, ח"פ 51-385804-3,

והמבקש: עדיאל אלפסי, עובד החברה, ע"י ב"כ עו"ד גיא 
אורן, מת"ד 172, בית יצחק, שער חפר 42920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.1.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.12.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיא אורן, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 21601-06-15

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

ובעניין פירוק חברת פלאנט פיננס שוקי הון בינלאומיים 
בע"מ, ח"פ 51-485126-0, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן,

גבעתי,  מאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  צימרמן,  אירנה  והמבקשת: 
מרח' רש"י 31, רמת גן, טל' 03-6132903, פקס' 03-6133012.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.2.2016 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00, 

ביום 3.2.2016.

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

מאיר גבעתי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 20997-11-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת נר דוד אבי, ע"ר 58-020639-9.

המבקשים: דמיטרי חונדה ואח', ע"י ב"כ עו"ד מקסים בן–
עזרא, מרח' האורגים 35, אשדוד.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.1.2016, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 14.1.2016.

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

מקסים בן–עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 44885-10-15

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

ח"פ בע"מ,  בהרמוניה  סתיו  שי.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-445812-4

מרח'  ארן,  יאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  אורן,  רות  והמבקשת: 
הנביאים 24, חיפה.

בקשה  הוגשה   28.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.2.2016 בשעה 13.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00, 

ביום 7.1.2016.

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

יאיר ארן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 41886-06-14

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

ח"פ בע"מ,  לעמי  לבניה  בונייך  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-348244-8

והמבקשים: יצחק משה שרף ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, 
מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.1.2016 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

גרין קוואליטי בע"מ
)ח"פ 51-422916-0(

)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 10.1.2016, בשעה 9.00, במשרדי רואי חשבון גסר-
רשפי ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון כרמל, מפרק  

גאוווקאל בע"מ
)ח"פ 51-484012-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.1.2016, בשעה 8.00, במשרד עו"ד אורן כמוס, 
רח' חיים סירני 9, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                 גיא משה בואנוס         קובי מורד
ם י ק ר פ מ    

פלגום חברה לייצור דברי גומי בע"מ
)ח"פ 51-050047-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בבלי 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ז'ק פסח, מפרק  

שליחויות דרורי בע"מ
)ח"פ 51-233407-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 31.1.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יוסף 
מזרחי 6, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה רפאל דרורי, מפרק  

פאשוהוליק בע"מ
)ח"פ 51-450720-1(

)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 
תתכנס ביום 1.2.2016, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' בן גוריון 2, 
רמת גן )או באמצעות ועידה טלפונית(, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת  

קרופורד הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-499633-9(

)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 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק אלכסנדר קרופורד, 

מרח' דלה פרגולה 19/2, ירושלים, 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.

אריק אלכסנדר קרופורד, מפרק

קרופורד הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-499633-9(

)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 31.1.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' רפאל דלה 
פרגולה 19/2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק אלכסנדר קרופורד, מפרק  

איחוד המוסכים באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-294337-4(

)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 
אלישע  עו"ד  במשרד   ,18.00 בשעה   ,30.12.2015 ביום  תתכנס 
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כהן, רח' הדסה 78, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס טיברמן, מפרק

החברה לקידום ופתוח גינות יבנה בע"מ
)ח"פ 51-148226-7(

)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   ,12.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בגין  מנחם  מרח'  ליבוביץ,  רונן 

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.

 ,28.2.2016 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.
רונן ליבוביץ, עו"ד,  מפרק

דוקו ניהול בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-409987-8(

)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   ,30.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי ווקנין, 

מרח' הקשת 10/10, שוהם, 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.

 ,31.1.2016 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.

אלי ווקנין, מפרק

נועם טל דנט מרפאות שיניים בע"מ
)ח"פ 51-467656-8(

)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   ,12.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

רואח, מרח' הרב אליעזרי 4, 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.

 ,31.1.2016 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.

דוד רואח, מפרק

את.מע. עבודות עפר ובניה בע"מ
)ח"פ 51-356310-6(

)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   ,8.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד 

עבד אלחי, מטירה, 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.

 ,31.1.2016 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.

מוחמד עבד אלחי, מפרק

בית מרקחת בית הטיילת בע"מ
)ח"פ 51-346248-1(

)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   ,3.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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ג'רוסלם קונסלטינג קוריאה בע"מ
)ח"פ 51-421326-3(

)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   ,10.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

לי קנג קון, מרח' שלמה ומשה תג'ר 38, 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.

 ,14.2.2016 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.

לי קנג קון, מפרק

ל.מ.ד.ל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-426970-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,054-7822877 טל'  תקוה,  פתח   ,20 רום  יעל  מרח'  לבנת,  ליאת 

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.

 ,18.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

ליאת לבנת, מפרקת

יוסף בן דור משרד עורכי דין
)ח"פ 51-431468-1(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' 
שריקי, מרח' חיים קוברסקי 6/11, 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.

 ,31.1.2016 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.

ג'ורג' שריקי, מפרק

ג'.ס. פארמה )2002( בע"מ
)ח"פ 51-331783-4(

)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   ,3.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' 

שריקי, מרח' חיים קוברסקי 6/11, 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.

 ,31.1.2016 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.

ג'ורג' שריקי, מפרק

ש.ל. אי.ג'י. גולד בע"מ
)ח"פ 51-507822-8(

)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   ,10.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שמואל לבייב, מרח' ברויאר 12, בני ברק, 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.

 ,31.1.2016 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.

שמואל לבייב, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בסוס, מרח' צאלים 2, 

יקנעם עילית, 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.

יוסף בסוס, מפרק

אביה-מריאז אירועים בע"מ
)ח"פ 51-215429-5(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.11.2015, התקבלה 
טרבלסי,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ממושב תלמים 15, 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.

יוסף טרבלסי, מפרק

לוונשטיין ה.מ. תעשיות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-337475-1(

)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 15.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם לוונשטיין, מרח' הרב 

עמיאל 4, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם לוונשטיין, מפרק

הולילנד קוסמטיקס )2008( פרמיום בע"מ
)ח"פ 51-415567-0(

)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 16.11.2015, התקבלה החלטה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חיים כהן, מרח' ההסתדרות 22, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 
12.00, במשרד עו"ד יוסף בן דור, 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.

חיים כהן, עו"ד, מפרק

פוריה בניה ויזום בע"מ
)ח"פ 51-192451-6(

)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 12.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גוטליב, 

מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק

א.ק.נ.ר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-255790-1(

)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 15.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי נבות, 

מרח' מנחם בגין 52, 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.

רועי נבות, עו"ד, מפרק

הובלות י.ב. בע"מ
)ח"פ 51-062992-6(

)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 
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מרח'  לבייב,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברויאר 12, בני ברק, 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.

שמואל לבייב, מפרק

רובין אר.טי. בע"מ
)ח"פ 51-487053-4(

)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 19.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן דישבק, מרח' זהבית 9, 

נתניה, 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.
דן דישבק, מפרק

י. וגשל בע"מ
)ח"פ 51-447705-8(

)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 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אהרן וגשל, מרח' הרב 

שאולזון 62/16, 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.

יוסף אהרן וגשל, מפרק

חנניה אזרייב ובניו )1999( בע"מ
)ח"פ 51-284313-7(

)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 
התקבלה   ,2.11.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט אזרייב, מרח' 

יהודה הנשיא 17, 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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל אטיה, מרח' ברקוביץ 
4, תל אביב 64238, טל' 03-6093525, 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.

אייל אטיה, מפרק

לבנון, אקוניס, דורון ושות', חברת עורכי דין
)ח"פ 51-327019-9(

)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 18.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אקוניס, מרח' 

החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל אקוניס, עו"ד, מפרק

הורים בקיבוץ בע"מ
)ח"פ 51-258674-4(

)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 18.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון יאיר פלד, מרח' יבנה 2, 

תל אביב 65791, 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.

רון יאיר פלד, מפרק

ג.ל.ם יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-410491-8(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

פביאן רוזנפלד, מפרק

פליי גראונד קריאיישן בע"מ
)ח"פ 51-444487-6(

)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 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי וייס, משד' שאול 

המלך 39, תל אביב 6492807, 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.

אלי וייס, עו"ד, מפרק

מאמאסיטה בע"מ
)ח"פ 51-500654-2(

)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 19.11.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ויסברג,  רוסיטה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חבצלת השרון 56, הרצליה, 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.

רוסיטה ויסברג, מפרקת

חפירה אמלט בע"מ
)ח"פ 51-420095-5(

)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 19.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן גיא, מרח' רמת רזיאל 159, 

רמת רזיאל, 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.

רוברט אזרייב, מפרק

אז.רו. שיווק בע"מ
)ח"פ 51-421394-1(

)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 
התקבלה   ,2.11.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט אזרייב, מרח' 

יהודה הנשיא 17, 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.

רוברט אזרייב, מפרק

יבואני משקאות חריפים א.ר.א בע"מ
)ח"פ 51-357292-5(

)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 
התקבלה   ,2.11.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רגיינה אזרייב, מרח' 

יהודה הנשיא 17, נתניה, 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.

רגיינה אזרייב, מפרקת

אל פוטרו בע"מ
)ח"פ 51-263563-2(

)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 8.11.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רוזנפלד,  פביאן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החלמונית 23, ראשון לציון, 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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אס. ג'י. - אינטרנט קום בע"מ
)ח"פ 51-439873-4(

)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 
10.00, במשרד בא כוח החברה,  3.1.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' בן יהודה 242, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אינטרנט סטראטג'י גרופ בע"מ
)ח"פ 51-312285-3(

)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 
10.00, במשרד בא כוח החברה,  3.1.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' בן יהודה 242, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

איפרמן יועצים בע"מ
)ח"פ 51-263051-8(

)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 
10.00, במשרד בא כוח החברה,  3.1.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' בן יהודה 242, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אספקלריה - זגגות, מראות ומיסגור תמונות בע"מ
)ח"פ 51-169501-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, במשרד בא כוח החברה,  3.1.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' בן יהודה 242, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

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

חן גיא, מפרק

פרופיל המרינה בע"מ
)ח"פ 51-338875-1(

)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 19.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמל לי, מרח' אוסישקין 95, 

רמת 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.

כרמל לי, מפרק

נחלי אמונה בע"מ
)ח"פ 51-348966-6(

)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 19.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חמד, מרח' הנשיא 35, 

דימונה, 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.

יעקב חמד, מפרק

גולכור טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-225461-6(

)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 22.11.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  גולסברג,  סילביו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 52/7, 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.

סילביו גולסברג, מפרק
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אבידן-גד ניהול והשקעות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-291532-3(

)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 14.1.2016, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' 
שד' רוטשילד 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.

ששי לוי, עו"ד )רו"ח(, מפרק

שביט ב.ל. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-478837-1(

)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 
פול  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,15.1.2016 ביום  תתכנס 
סמואלסון 12, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'קי לוי, מפרק

טריט אנד פליי בע"מ
)ח"פ 51-512931-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.1.2016, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' כורש 2, 
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.
שמואל עיני, מפרק

ר.י.ל )לוי( מסחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-329946-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,17.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אהרונוביץ 50, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף לוי, מפרק

קוסו איתן בע"מ
)ח"פ 51-442774-9(

)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 
דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,3.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אנוניפו בע"מ
)ח"פ 51-495992-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הברון  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,4.1.2016 ביום  תתכנס 
הירש 3, כניסה ג', דירה 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר גלזר, מפרק

מדיטראנה יזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-303796-0(

)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 11.1.2016, בשעה 15.00, במשרד עו"ד ברוך 
י. מנוח ושות', רח' שד' שאול המלך 37, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי רוזנר, עו"ד, מפרק

רועי כהן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-346025-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.1.2016, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין אפיק 
ושות', רח' החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

דדי קתרין, יו"ר

חימום מים חכם בע"מ
)ח"פ 51-431229-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2015, התקבלה החלטה במניין חוקי 
מינוי  את  ולהסיר  מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  להפסיק 

המפרק ישראל מסאס.
רענן גל, עו"ד
בא כוח החברה

הרצליה פיתוח על הים
)ש"מ 55-025126-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 15.11.2015, 
ש"מ  פרויקטים,  ש.א.א.ש  אקרו  בשותפות  המוגבל   השותף 
פאנגאיה  הפרישה,  לאחר  השותפות.  מן  פרש   ,55-025047-6
המוגבל  השותף  היא   ,52-003356-4 ח"פ  בע"מ,  )ט.ר(  ישראל 
היחיד בשותפות והרצליה על המים בע"מ, ח"פ 51-485829-9, 

היא השותף הכללי בשותפות.
ברק רוזן, השותף הכללי

בית קמה סאן 2א'
)ש"מ 55-023880-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

דורות סאן
)ש"מ 55-023794-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 

א.ש.פ. הבוטיק בע"מ
)ח"פ 51-497187-8(

)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 17.1.2016, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון טל, מפרק

פרסום אונסקרין בע"מ
)ח"פ 51-405998-9(

)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 
לשם  החברה,  במשרדי   ,19.00 בשעה   ,19.1.2016 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
שגיא בן משה, מפרק

נכסים ובניין - כלל )קניון גבעתיים( בע"מ
)ח"פ 51-384790-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי החברה,  הנ"ל תתכנס ביום 27.1.2015, בשעה 

רח' ראול ולנברג 36, תל אביב 6136902, טל' 03-6251029.

ואישור  פירוק מרצון  על סדר היום: החלטת החברה על 
ידי  על  מפרק  בחירת  או  הכללית  באסיפה  שנקבע  המפרק 

הנושים.
אלון וקסמן, דירקטור  

הקרן ע"ש מרסל דדי 
)ע"ר 58-042344-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,10.10.2015 ביום  שהתכנסה 
 ,129 ז'בוטינסקי  מרח'  היאט,  דוד  ולמנות את  מרצון  העמותה 

רמת גן, טל' 054-5770150, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 
בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

מסילות נורת' סאן
)ש"מ 55-023761-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

מסילות סאן )רוף(
)ש"מ 55-023756-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

נווה חריף סאן
)ש"מ 55-023729-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

עוזה סאן
)ש"מ 55-023799-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 

המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 
בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

יכיני סאן 2א'
)ש"מ 55-023879-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

כמהין סאן
)ש"מ 55-023878-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

להב סאן
)ש"מ 55-023732-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

לוטן סאן
)ש"מ 55-023734-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
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המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 
בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פ"ר 1446/09

ח"פ  בפירוק,   - בע"מ  אריזה  מערכות  אלפק  החברה:   שם 
51-153365-5, רח' שמואל מיקוניס 3, תל אביב.

עיסוק: מערכות אריזה.

 ,3 מיקוניס  שמואל  רח'  אימברג,  זיו  עו"ד  ומענו:  הנאמן   שם 
תל אביב 67772.

סוג הדיבידנד: דיבידנד לנושים בדין קדימה ובהתאם להחלטת 
בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 26.8.2015, בקשה מס' 

.26
זיו אימברג, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

 41320-05-14 פר"ק  בתיקי  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית 
ופר"ק 41356-05-14

 51-288583-1 ח"פ  בע"מ,  דקל  סיגל  החייבות:  החברות  שם 
)בפירוק(, אוסקר ש.א.ס בע"מ, ח"פ 51-388132-6 )בפירוק(.

שם המפרקת ומענה: עו"ד דורית לוי טילר, רח' אבן גבירול 124, 
תל אביב 62038.

ניתנת בזה הודעה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר 
ראשון  דיבידנד  חלוקת   )21 )בקשה   ,2.11.2015 מיום  בהחלטתו 
וסופי לנושה החייב בדין קדימה - המוסד לביטוח לאומי, בגובה 

יתרת הכספים הצבורים בקופת הפירוק.

דורית לוי טילר, עו"ד, מפרקת

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2814-00-08

שם החייב: עמית אברמוביץ

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, רח' אבא הלל 7, רמת גן, 
טל' 03-6130920.

ניתנת בזאת הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים

בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בתיק פש"ר 49032-09-14

שם החייבת: מלי דריי.

שם הנאמן ומענו: עו"ד דוד הרשקוביץ, רח' העמל 10, ראש העין.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.

ו–80%  קדימה  בדין  לנושים  דיבידנד   100% הדיבידנד:  אחוז 
דיבידנד לנושה בדין רגיל.

דוד הרשקוביץ, עו"ד, נאמן

המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 
בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

רנן סאן
)ש"מ 55-023620-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

תלמי יפה סאן
)ש"מ 55-023793-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

תראבין סאן
)ש"מ 55-023733-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 
המוגבל  כשותף  תשמש  אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה, 

בשותפות )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

ערן ליטבך, השותף הכללי

קרינאת סאן
)ש"מ 55-023881-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישראל,  סאן  גלובאל  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,16.11.2015
שותפות מוגבלת, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו 
מקיבוץ   ,51-474142-0 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  באה 




