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הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
להלן,  הסביבה המפורטים  להגנת  לעובדי המשרד  מעניק  אני 
במסגרת  שימוש  לעשות  יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  סמכויות 
מניעת  לפקודת   18 סעיף  לפי  בעבירות  עורכים  חקירות שהם 
זיהום מי ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-21980, סעיף 6 לחוק 
מניעת זיהום הים ]הטלת פסולת[, התשמ"ג-31983, וסעיף 13)ג( 
לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-41984, או לשם גילוין, ולצורך 
החוק  פי  על  האמורות  בסמכויות  להשתמש  רשאים  יהיו  כך 

כדלקמן:

לעכב  סמכות  למעט  לחוק   67 סעיף  לפי  עיכוב  סמכויות   .1
אדם העומד לעבוד עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות 

לזמן את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  .2

אגווד עבד אל לטיף  

יצחק קודוביצקי  

תוקפם של צו הענקת סמכויות והסמכה אלה עד יום י"ד 
בחשוון התשע"ז )15 בנובמבר 2016( וכל עוד מקבלי ההסמכה 

משמשים בתפקידם.

ו' באדר ב' התשע"ו )16 במרס 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110.  3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.  4

הסמכה
לפי צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה(, התשל"ד-1974

)פטור  לישראל  הכניסה  לצו   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התפקידים  בעלי  את  מסמיך  אני  התשל"ד-11974,  מאשרה(, 
והעובדים ברשות האוכלוסין וההגירה  המפורטים להלן, לסרב 

את כניסתו של אדם: 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה

מנהל אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין וההגירה

מנהל תחום אשרות ברשות האוכלוסין וההגירה

ראש צוות אשרות מרכז ברשות האוכלוסין וההגירה

ראש צוות אשרות צפון ברשות האוכלוסין וההגירה

ראש צוות  אשרות דרום ברשות האוכלוסין וההגירה

ראש מינהל מעברי גבול

סגן ראש מינהל מעברי גבול

מנהל תחום פעילות מבצעית במינהל מעברי גבול

מנהל תחום ביקורת גבולות במינהל מעברי גבול

מנהל אזור מעבר אילת 

מנהל אזור מעבר אשדוד

מנהל אזור מעבר נמל תעופה בן גוריון 

מנהל אזור מעבר חיפה

אחראי משמרת ביקורת גבולות בנמל תעופה בן גוריון

אלי טובול                

יוסף ברדוגו             

הרצל אסרף             

יצחק אדרי              

דרור זרזר               

רונית ואיברנדי      

אלכסנדרה לבדב    

דליה אביטל           

ענת גולן                 

אורנית מוטאי      

מיטל רוכמן           

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-1084-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
   שר הפנים

 הודעה על העברת סמכויות
 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
לבעלי   העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
התפקידים  והעובדים ברשות האוכלוסין  וההגירה שבמשרד 
הפנים המפורטים בטור א' להלן, את סמכויותיי לפי סעיפים 10 

ו–11 לחוק כמפורט לצדם בטור ב': 

טור ב'טור א'

ראש רשות האוכלוסין וההגירה  

מנהל אגף מרשם ומעמד ברשות 
האוכלוסין וההגירה

מנהל תחום אשרות ברשות 
האוכלוסין וההגירה                 

11 ,10

ראש צוות אשרות מרכז ברשות 
האוכלוסין וההגירה

ראש צוות אשרות צפון ברשות 
האוכלוסין וההגירה

ראש צוות  אשרות דרום ברשות 
האוכלוסין וההגירה

10, 11)א( פרט לביטול 
אשרה ורישיון לישיבת 

קבע

 
ק"ת התשל"ד, עמ' 976.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 926.  1
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טור ב'טור א'

ראש מינהל מעברי גבול
סגן ראש מינהל מעברי גבול

מנהל תחום פעילות מבצעית 
במינהל מעברי גבול

מנהל תחום ביקורת גבולות 
במינהל מעברי גבול

מנהל אזור מעבר אילת

מנהל אזור מעבר אשדוד
מנהל אזור מעבר נמל התעופה 

בן גוריון

מנהל אזור מעבר חיפה

אחראי משמרת ביקורת גבולות 
בנמל התעופה בן גוריון

10, 11)א( פרט לביטול 
אשרה ורישיון לישיבת 

קבע ולישיבת ארעי

אלי טובול                

יוסף ברדוגו              

הרצל אסרף              

יצחק אדרי               

דרור זרזר                

רונית ואיברנדי      

אלכסנדרה לבדב    

דליה אביטל            

ענת גולן                  

אורנית מוטאי       

מיטל רוכמן           

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-677-ה1(                      אריה מכלוף דרעי

   שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת הגבולות לעניין החוק:

מאור אבות

ריטה אליוביץ

אנדריי לזבניק

אנריקו אקוקה

רויטל גולדשטיין

דמיטרי גורודצקי

רעות דן

אנדראה הוליביה

אורטל יוסף

עידן נדיר

יוסף פוסלניץ
קובי פינטו

מירב פלמור
אלינה קוסטיוצ'נקו

ליטל קינן
מתן קרש

גנאדי רבע
מאי שר שלום

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-284-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
   שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת הגבולות לעניין החוק:
שיר בנשימול

לור ששון
אלמוג אזולאי
אלינור סלומון
דניאלה פינטו

מוטי פכטר
הדר צור

מריאנה גרברבסקי

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-284-ה4(      אריה מכלוף דרעי

   שר הפנים
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

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

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

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

התיקון(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לתיקון, במקום "כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר   .1
2016(" יבוא "כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(."

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000135(
נפתלי בנט  
   שר החינוך

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

עמ' התשע"ג,   ;3915 עמ'  התשס"ה,   ;3498 עמ'  התשס"ד,  י"פ   2 

      94 ועמ' 3449; התשע"ד, עמ' 604, עמ' 3390 ועמ' 5278; התשע"ה, עמ' 
    702; התשע"ו, עמ' 2250.

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1
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בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק וכן את הוראות הפרק 
השביעי בחוק, שעניינו בירור תלונות הציבור.

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-463-ה2(

יוסף חיים שפירא  
מבקר המדינה  

   ונציב תלונות הציבור

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2 

כמפורט להלן:

יבוא  בו  האמור  במקום   ,)2( בפסקה  א',  בטור   ,1 בסעיף   )1(
"מאיר תורג'מן";

בסעיף 1, אחרי פסקה )23( יבוא:  )2(

"טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
הרשות המקומית

עיריית חולון")24( ענבר ניצני

אגף  "וראש  יבוא  בסיפה,  א'  בטור   ,)12( בפסקה   ,2 בסעיף   )2(
הנדסת תנועה בחברת נתיבי איילון".

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
   המפקח הארצי על התעבורה

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

5074; התשע"ה, עמ'  2302; התשע"ד, עמ'  י"פ התש"ע, עמ'   2 

.7454    

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1973

בהתאם לתקנה 1)ב( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
התשל"ג-11973,  מקצועית(,  ובאתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות 
מקצועית  ובאתיקה  ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיעה  אני 
יתקיימו ביום ראשון, כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(, בשעה 

10.00, במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, שד' שז"ר 1, ירושלים.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 ימים 
לפני קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים )המצטברים( האלה:

הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;  )1(

עבר בדיקת רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים   )2(
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה   )3(
חודשים   18 )לפחות  ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
מחצית  לפחות  שסיים  או  חודשים(   36 של  תקופה  בתוך 

תקופת התאמנותו באישור הוועדה;

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
באדר  א'  מיום  הווטרינריים  השירותים  למנהל  וטרינר,  רופא 
ב' התשע"ו )11 במרס 2016( עד יום י"ד באדר ב' התשע"ו )24 

במרס 2016(.

ל' באדר א' התשע"ו )10 במרס 2016(
)חמ 3-1469-ה1(

אורי אריאל  
   שר החקלאות ופיתוח הכפר

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

הודעה על מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בעלי  צער  לחוק  ו–)ה(  2)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשנ"ד-11994,  חיים(,  בבעלי  )ניסויים  חיים 
פרופ' אהרון פרידמן, נציג האקדמיה הלאומית למדעים מתחום 
וליושב  חיים  בבעלי  לניסויים  המועצה  לחבר  החיים,  מדעי 

ראש המועצה האמורה במקום פרופ' הלל ברקוביאר2.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
)חמ 3-2603(

יעקב ליצמן  
   שר הבריאות

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5376.  2

הסמכת מנהלת
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11990  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 
אני מסמיך את מיכל פינקין למנהלת לעניין תקנה 3 לתקנות, 

כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 2016(
)חמ 3-828-ה1(

                                              ישראל דנציגר
                            המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

 
ק"ת התשנ"א, עמ' 22; התשנ"ד, עמ' 843.  1

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[, התשי"ח-1958

 ,52-002827-5 )חל"צ(, חברה מס'  ישראל  ומוזיאון  הואיל 
הוא גוף נתמך על ידי הממשלה;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה וכנציב תלונות הציבור;

ו–36)2(   )8(9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  החלטתי,  לכן 
 - )להלן  משולב[1  ]נוסח  התשי"ח-1958  המדינה,  מבקר  לחוק 
החוק(, להחיל על מוזיאון ישראל )חל"צ(, את ביקורת המדינה 

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

 
ק"ת התשל"ג, עמ' 9; התשע"ג, עמ' 1318.  1
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הגבולות:
צפון: רח' לכיש, חלקה 273;  

דרום: רח' באר שבע, חלקה 274;  
מזרח: מבנה + חצר חלקה 170;  

מערב: מבנה + חלקה 168.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1453/15 ומתייחסת 
לקביעת שטח מעודכן לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. 

במסגרת הבקשה מבוקש להגדיל את שטח החלקה הרשום.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך ובור מים;

מזרח: דרך;

מערב: אברהים מזרחי.

זיהוי: ספר 1015 דף 1202.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30045, חלקה 170.

המס' הישן של החלקה: ספר ירושלים )מ( 14, דף 124.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: איברהים איסייס.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 187 מ"ר
הגבולות:

צפון: רח' לכיש, חלקה 273;  
דרום: רח' באר שבע, חלקה 274;  

מזרח: רח' גבע, חלקה 277;  
מערב: מבנה וחצר חלקה 169.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1454/15 ומתייחסת 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2016 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17005/2016

קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים   )4(
ושירותי שמירה.

כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(
)חמ 3-2319-ה4(

רוחמה סיני  
                                          מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה  

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

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בחדרה מחלת 

הניוקסל:

חדרה, גן שמואל, תלמי אלעזר, בנימינה, בית חנניה, כפר 
גליקסון, עין עירון, ברקאי, פרדס חנה, כפר פינס, עין שמר, גן 
השומרון, משמורת, מענית, מצר, בקה אל גרביה, מאור, להבות 
איחוד,  חיים  גבעת  החורש,  עין  המעפיל,  אחיטוב,  חביבה, 
חגלה, חרב לאת, חיבת ציון, כפר הראה, אלישיב, כפר ויתקין, 

וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מחדרה.

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                              

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

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

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/31/15

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 91 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 273, רח' לכיש;

דרום: חלקה דרך 274, רח' באר שבע;

מזרח: מבנה + חצר חלקה 170;

מערב: מבנה חלקה 168.

זיהוי: גוש שומה 30045, חלקה 169.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: סלע בנימין; לוי זבולון; לוי יצחק.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 93 מ"ר.
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.223.2.2016

נשיאות הארגונים העסקיים,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

הגדלת הפרשות לפנסיה ל–618.5%.

.71.3.2016

23.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17006/2016

.231.1.2016

נשיאות הארגונים העסקיים,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

עדכון החזר נסיעות 22.60 ₪ )הוזלה של 14.5%(6.

.721.3.2016

31.1.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17007/2016
231.1.2016
נשיאות הארגונים העסקיים,3.

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כלל העובדים5.
הארכת תקופת התיישנות בגין אי תשלום דמי הבראה6.
.721.3.2016
31.1.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17008/2016

.23.4.2016

נשיאות הארגונים העסקיים,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים 4.

כלל העובדים במשק5.

הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק ל–618.5%.

.73.4.2016

3.4.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הודעת ביטול הסכם
נמסרת בזאת הודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי כללי שנחתם 
בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות החדשה אשר 
 7005/2006 הוא  הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  הסידורי  מספרו 
ונחתם ביום 23.2.2016 ועניינו בהגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני 

במשק.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2016
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.139/2016

.219.1.2016

.3
החברה לפיתוח דרום הר חברון )תשמ"ו( בע"מ,

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
הובלה יבשתית4.
42 עובדים נהגים במחלקת תחבורה5.
תנאי עבודה6.
.717.3.2016
.831.12.2020 - 19.1.2016

.140/2016

.25.1.2016

.3
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ,

הסתדרות החדשה
תעשיית ביוכימיה4.
כלל העובדים5.
תקופת הקפאה6.
.710.3.2016
.830.6.2016 - 5.1.2016

.141/2016

.24.2.2016

.3
ויצו הסת' עולמית לנשים ציוניות,

הסתדרות הכללית
חינוך4.
4,000 עובדים5.
מתווה פרישה מרצון6.
.710.3.2016
4.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.142/2016

.23.2.2016

חברת אלביט מערכות - סאיקלון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב כרמיאל

ייצור ציוד4.

כאמור בסעיף 52.

ביטוח סיעודי6.

.721.3.2016

.831.12.2016 - 1.4.2016

143/2016
.222.2.2016
ממשלת ישראל, 3.

הסתדרות המורים
חינוך4.
כאמור בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.77.3.2016
.831.12.2015 - 27.8.2013

.144/2016

.210.2.2016

ממשלת ישראל, 3.
הסתדרות המורים

חינוך4.

כאמור בסעיף 53.
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מענק חד פעמי לעובדי לשכת מנהל אוכלוסין בגין 6.
זיהוי ביומטרי

.77.3.2016

10.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.145/2016

.210.2.2016

הוט מערכות תקשורת בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי תקשורת4.

כאמור בסעיף ג' 5.

תנאי עבודה6.

.72.3.2016

10.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.146/2016

.27.3.2016

מדינת ישראל אגף תגמול ותמרוץ באגף שכר משרד 3.
האוצר,

הסתדרות עובדי המדינה
כלל הענפים4.
עובדים מקבלי שכר עידוד5.
תיק בר"מ 1/15 מוסד לבוררות מוסכמת שיתוף 6.

ההסתדרות בישום תוצאות מכרז ע"י חברות ייעוץ 
חיצוניות בעניין שכר עידוד

.717.3.2016

7.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.147/2016

.210.3.2016

ספרינט מוטורס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מוסך מסחרי רכב4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.716.3.2016

.810.3.2021 - 10.3.2016

.148/2016

.27.3.2016

מדינת ישראל אגף תגמול ותמרוץ באגף שכר משרד 3.
האוצר,

הסתדרות עובדי המדינה
כלל הענפים4.
עובדים מקבלי שכר עידוד5.
תיק בר"מ 1/16 החלטה על אי זימון חברות ייעוץ 6.

והדרכה שהמדינה מקיימת בנושא  שכר עידוד
.717.3.2016
7.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.149/2016

.211.1.2016

אלביט מערכות - סאיקלון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב כרמיאל

תעשיית אלקטרוניקה4.

כאמור בסעיף 53.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.710.3.2016

.831.12.2016 - 1.1.2016

.150/2016

.221.1.2016

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.710.3.2016

21.1.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.151/2016

.228.2.2016

חברת אגודת זבח ש.ש בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

שוחטים ומשגיחים5.

תנאי עבודה6.

.717.3.2016

28.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.152/2016

.216.2.2016

.3-AF אייר פראנס וקווי תעופה הולנדיים מלכותיים
KLM  בע"מ

הסתדרות החדשה
הובלה אווירית 4.
27 עובדים5.
כאורגניזציה ושינוי מצבת כוח אדם6.
.717.3.2016
16.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.153/2016

.210.2.2016

הוט טלקום,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי תקשורת4.

כאמור בסעיף ג' 5.

תנאי עבודה6.

.72.3.2016

10.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.154/2016

.211.11.2015

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ,3.
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל,

הסתדרות החדשה/ המעו"ף
שירותים פיננסיים4.
כלל עובדי פאג"י הנקלטים לתוך בנק הבינלאומי5.
מיזוג בנק פאגי לתוך בנק הבינלאומי וקליטת עובדים 6.

תוך שמירה על עבודתם
.710.3.2016
11.11.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.155/2016

.218.2.2016
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פירסט עוז,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי שמירה4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.71.3.2016

.817.2.2017 - 18.2.2016

.156/2016

.218.2.2016

ש.י.ר.ן ובניו שירותי ניקיון ושמירה בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

שמירה וניקיון4.

עובדי ניקיון 5.

תנאי עבודה6.

.71.3.2016

.817.2.2017 - 18.2.2016

.157/2016

.24.2.2016

רמה שירותי תחבורה בע"מ,3.
הסתדרות הכללית החדשה

הובלה4.

נהגים5.

העלאת שכר6.

.727.3.2016

4.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.158/2016

.22.3.2016

חברת רכבת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה4.

כלל העובדים5.

פוליסה חלופית6.

.727.3.2016

2.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.159/2016

.29.9.2014

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות החדשה/איגוד עובדי התחבורה

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 53.1.

תנאי עבודה6.

.717.3.2016

1.8.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.160/2016

.210.3.2016

ממשלת ישראל3.
שלוש הערים הגדולות 
שירותי בריאות כללית

הסתדרות מדיצינית,
הסתדרות הכללית 

כלל הענפים4.

אחים ואחיות5.

תגמול בגין משמרות נוספות6.

.727.3.2016

10.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.161/2016

.210.2.2016

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל אופ בע"מ,3.
עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה

מכשור אלקטרוני4.

עובדי ההסכם הקיבוצי5.

תוספת שכר6.

.727.3.2016

10.2.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.162/2016

.21.12.2015

.3
אדמה מכתשים בע"מ,

הסתדרות העובדים החדשה - מועצת העובדים
ייצור כימיקלים4.
כאמור בסעיף 51.
תנאי עבודה6.
.731.3.2016
1.12.2015 - לתקופה בלתי  מוגבלת8.

.163/2016

.26.1.2016

.3
מתנ"ס בית אל ע"ר 580395275,
הסתדרות העובדים הלאומית

חינוך4.

כאמור בסעיף 51.

דמי מחלה6.

.73.4.2016

6.1.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,3080 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   1209 עמ'  התשמ"ד,   ,3009
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבורי  ולמעבר  ציבור  לבנייני  שטח  של  ציבורי  לצורך 

להולכי רגל.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  צדק,  שבת  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
מ"ר  כ–55  להפקעה  הכול שטח  סך   ;66 ח"ח   ,30044 כגוש 
 4524 תכנית  בתשריט  כמסומן  ירוק  בצבע  והצבועים 

המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
העבודה  בשעות  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים 

הרגילות.

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/3400, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   2844 עמ'  התשע"ה,   ,6967
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

לאזור  טייבה  מהעיר  גישה  דרך  בטייבה,  קרקע  חטיבת   
התעשייה, גוש 7839, חלקי חלקות 7, 8, 9, 10, 11, 34, 35.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בין  מזרח,  תלפיות  שכונת  אזור  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
הרחובות אנוסי משהד ואליהו חכים, המזוהה כשטח בין 
 221.920-221.845(  171.920-171.845 אורך  קואורדינטות 
-128.160 רוחב  קואורדינטות  לבין  ישראל חדשה(,  ברשת 
ישראל חדשה( המזוהה  ברשת   628.215-628.160(  128.215
כגוש 30757 חלקה 60 )הידועה כחלקה מס' 7 לשעבר(, סך 
הכול שטח להפקעה כ–1,836 מ"ר והצבועים בצבעים חום 
בצבע  קווים אלכסוניים  עם  ירוק  כהה,  חום  בקו  מתוחם 

שחור, כמסומן בתשריט תכנית 3080 המאושרת.

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

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,4524 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   863 עמ'  התשנ"ה,   ,4263
 - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2553, 
התשל"ט, עמ' 1905, ולתכנית מס' עח/175, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4510, התשנ"ז, עמ' 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  התכניות(   - )להלן   2926
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חפר  עמק  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מוסדות 

חינוך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 8372 בגוש   197 מחלקה  חלק  חפר,  בעמק  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מחלקה 46 בגוש 8372(, בשטח של 1,241 מ"ר 
מתוך שטח כולל של 3,826 מ"ר, כמסומן בצבע חום מותחם 
 1:1,000 מידה  בקנה  הערוך  התכנית  בתשריט  כהה  חום 

וכמסומן בתשריט ההפקעה בקנה מידה 1:250.

במשרדי  נמצאים  ההפקעה  ותשריט  התכניות  העתקי 
בימים  תשלום  בלא  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הוועדה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

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

ג' באדר ב' התשע"ו )13 במרס 2016(
)חמ 3-2(

שועאע מסארווה מנצור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אל-טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1255, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3076, התשמ"ד, עמ' 2915, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  ולבנייה פתח תקווה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' הגיתית, גוש 6321, חלקה   
98 בשלמות, בשטח של 2,742 מ"ר; הייעוד: שב"צ ושצ"פ.

י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עח/200, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;33 חלקה   ,15288 כגוש  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גנ/18220, 
בזה  מוסרת   ,3602 עמ'  התשע"א,   ,6222 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים. 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כגוש 15034, חלקי חלקות   
34, 35, 36, 73; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבורי )מסומן בתא 

שטח 1556 בתשריט התכנית(.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;61 חלקה   ,15284 כגוש  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגוש חלב המזוהה כגוש 14108 -   

ח"ש 73 שטח הפקעה 0.379 ד 100%; הייעוד: מבנה ציבור.  

ח"ש 75 שטח הפקעה 0.430 ד 100%; הייעוד: מבנה ציבור   
וכביש.

במשרדי  מופקד  ה/201507  מס'  תכנית  תשריט  העתק 
וכל מעוניין   ,04-9978030 טל'  1, מעלות,  רח' אורנים  הוועדה, 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3371 עמ'  התשע"ה,   ,6984 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;87 ח"ח   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

אביבית מאור-נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' לד/751,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6354, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1816 עמ'  התשע"ב, 
לתכנון ולבנייה לוד, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

החלקות  וחלקי  כגושים  המזוהה  ביפיע,  קרקע  חטיבת   
האלה:

ייעודשטח במ"רחלקי חלקהגוש

דרך1687713508

שטח ציבורי פתוח, דרך14709

דרך, שטח ציבורי פתוח1688416108

דרך27159

שטח ציבורי פתוח, דרך30210

דרך31515

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/16923, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6689, התשע"ד, עמ' 1137 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה 
)להלן  נפתלי  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורכי ציבור של כביש ומבנה ציבור כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2709, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' כצנלסון, גוש 6373, חלקה   
בשלמות;  מ"ר   191 של  בשטח   ,)165 ישנה  )חלקה   631

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/213, 
הפרסומים 601, התשי"ח, עמ' 1031, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2707, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 685 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 361 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/213, 
הפרסומים 601, התשי"ח, עמ' 1031, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 

)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,2449 עמ'  התשע"ו,   ,7178 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  לוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בשכונת גני אביב בלוד, המזוהה כגוש 3969,   
חלקי חלקה 97; הייעוד: שצ"פ, שב"צ ודרך.

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-4(

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1254, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, 
התשמ"ג, עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5343, התשס"ה, עמ' 425, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6319, ח"ח 248, בשטח של   
46 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 
הפרסומים 598, התשי"ח, עמ' 911, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים 598, התשי"ח, עמ' 911, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2709, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שמעון דובנוב, גוש 6373,   
חלקה 678 )חלקה ישנה 163(, בשטח של 387 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: דרך.

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 
הפרסומים 598, התשי"ח, עמ' 911, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2708, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' כצנלסון, גוש 6373, חלקה   
בשלמות;  מ"ר   188 של  בשטח   ,)166 ישנה  )חלקה   676

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 

)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2706, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 686 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 296 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר א' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/213, 
הפרסומים 601, התשי"ח, עמ' 1031, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2707, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 684 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 285 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר א' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים 5367, התשס"ה, עמ' 1619, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
5833, התשס"ח, עמ' 3991, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3697, חלק מחלקה   
.172

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/44/598, 
בזה  מצהירה   ,1530 עמ'  התשמ"ג,   ,2912 הפרסומים 
הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה זמורה, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3833, התשנ"א, עמ' 1054, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 561, ח"ח 140.  

י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(

)חמ 3-4(
רון מוסקוביץ  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה זמורה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 

הפרסומים 598, התשי"ח, עמ' 911, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2708, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6373 גוש  שדה,  יצחק  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 675 )חלקה ישנה 169(, בשטח של 232 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 
הפרסומים 598, התשי"ח, עמ' 911, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7187, התשע"ו, עמ' 2708, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' כצנלסון, גוש 6373, חלקה   
בשלמות;  מ"ר   183 של  בשטח   ,)167 ישנה  )חלקה   648

הייעוד: שצ"פ.

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/2/172/א, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,7320 עמ'  התשע"ד, 
לתכנון ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7182, התשע"ו, עמ' 2601, 
מיום  טבריה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כגוש 15761, חלקה 210.  

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-4(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7466,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4915, 
ג/15076, שהודעה בדבר  ולתכנית מס'   ,4615 התש"ס עמ' 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5925, התשס"ט, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2683
מעלה הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,7462 עמ'  התשע"ה,   ,7078 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כסרא-סמיע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סמיע - גוש 19202,  ח"ח 75, 76, 77,    
המוביל   6 מס'  כביש   ;79  ,54  ,53 ח"ח   ,19207 גוש   ;82  ,81

לבית עלמין סמיע לפי תשריט הפקעה הפ/20130002.

     העתק תשריט הפקעה מס' הפ-20130002 מופקד במשרדי 
 ,04-9977913 טל'  מעונה,  מושב   ,27 הברוש  רח'  הוועדה, 
הרגילות  העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

לקבלת קהל.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(

)חמ 3-4(
מושון גבאי    

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,7320 עמ'  התשע"ד, 
לתכנון ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7182, התשע"ו, עמ' 2601, 
מיום  טבריה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כגוש 15761, חלקה 49.  

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-4(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,7320 עמ'  התשע"ד, 
לתכנון ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7182, התשע"ו, עמ' 2600, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כגוש 15035, חלקה 85.  

י"ז באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-4(

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

ירושלים מחוז
  

ירושלים מקומי תכנון   מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  101-0133819מס':
בייט צומת התכנית: מתחם הבינוי -שם שינוי

ויח"ד קומות, גובה תוספת ע"י   המאושר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965- התשכ"הוהבניה,  הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה ירושלים, ובמשרדי והבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית ירושלים, מופקדת ולבניה לתכנון

  101-0133819מס':
וחלוקה:  וחלוקה.איחוד איחוד   ללא

והרשאות:  בניה להוציאתכניתהיתרי ניתן שמכוחה
הרשאות. או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס   מס' התכנית    סוג

  62    שינוי
  4761במ/     שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מרדכי'שכ, ישוב: ירושלים בייט'רח ,: גבעת צומת   : מתחם
  X :218430קואורדינטת
       Y :630408קואורדינטת

  

וחלקות:    גושים
בשלמותן30868גוש:           31(מוסדר) מס' חלקות

  

התכנית:   מטרת
בייט צומת במתחם הידוע בשטח המאושר הבינוי שינוי
שטחי קומות, תוספת דיור, תוספת יחידות תוספת ע"י

ציבוריים.  לשימושים שטחים ותוספת   בניה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לדרך.   .א מיוחד מגורים מאזור שטח יעוד שינוי
מגרש  .ב בתחום המאושר הבינוי פי 29שינוי שעל

במ/  במקומו, 4761תכנית חדש בינוי וקביעת
ופיתוח.  בינוי לנספחי בהתאם

מס'   .ג בבניינים המרבי מס' הקומות  8-מ3-6הגדלת
ל מעל ל 4-ו0.00 -קומות מתחת , 0.00- קומות
להלן:  למפורט

מס'  ה 9- ל 6בבניין למפלס מעל  3-ו0.00 -קומות
הקומ למפלס מתחת   . 0.00-ות

מס'  ה 13-ל 5בבניין למפלס מעל  4- ו0.00 -קומות
ה למפלס מתחת   0.00-קומות

מס'  ה 12-ל 4בבניין למפלס מעל  6- ו0.00 -קומות
ה למפלס מתחת   0.00 -קומות

מס'  ה 12-ל3בבניין למפלס מעל  6- ו0.00 -קומות
ה למפלס מתחת   0.00 -קומות

מ  .ד המרבי הדיור מס' יחידות ל 220 - הגדלת -יח"ד
יח"ד.  315

חדשים.   .ה בנין קווי וקביעת בנין קווי שינוי

ציבור  .ו לצורכי שטחים ולהקמת לתכנון בינוי קביעת
לבניינים בתכנית), מתחת ציבורים (להלן: שימושים

של4-ו 3מס'  מ"ר, לשימושים1,092, בהיקף
המ לבריאות להלן: תחנה שפחה , מרכזהמפורטים

כנסת.  ובית תרבותי קהילתי לקשיש, מרכז
לבנייני  .ז מתחת חניה קומת לתוספת בינוי קביעת

מס'  הבינוי.  4-ו3המגורים לנספחי בהתאם
כמפורט  .ח המאושרים הבניה בשטחי שינויים התרת

להלן:
קרקעיים .1 תת שירות שטחי של תוספת התרת

של בסעיף8088בהיקף למותר בכפוף  62מ"ר
והבניה. 15)(א(א התכנון )לחוק

ושטחי .2 עיקרים בניה שטחי תוספת התרת
של סה"כ, עבור400שירות , בהיקף מ"ר

בסעיף למותר בכפוף שבתכנית  62המסחר
והבניה.  16א(א) התכנון לחוק

של .3 תוספת שירות, 1,140התרת שטחי מ"ר
ה מפלס ממ"דים, ל0.00- מעל  95- , עבור

בתכנית,  המבוקשות הנוספות הדיור יחידות
המיגון.  בתקנות לנדרש בכפוף

שירות,  .4 שטחי המהווים בניה שטחי ניוד התרת
של שמתחת800בהיקף מ"ר, משטחים

שמעל לשטחים הקובעת הכניסה למפלס
הקו הכניסה בסעיףלמפלס למותר בעת, בכפוף

והבניה. 9א (א)( 62 התכנון )לחוק
מאושרים .5 עיקרים שטחים הסבת התרת

במ/  תכנית פי על ציבורי לחניון המיועדים
לשימושים4761 המיועדים עיקרים , לשטחים

לעיל.  הציבורים, כמפורט
הסבת .6 בניה16,780התרת שטחי מ"ר

ציבו חניון עבור עיקרים כשטחים ריהמאושרים
במ/  חניה4761בתכנית עבור שרות לשטחי

הציבורים, כקבוע ולשימושים למגורים, למסחר
והבניה.  התכנון בתקנות

רגלי  .ט למעבר ההנאה זיקת עם השטח תוואי שינוי
בתכנית ברח' 4761במ/ שאושר הדרך והרחבת

שח"ל.
למתן  .י בינוי, תנאים הוראות בניהקביעת התרי

הבנייה. לבצוע ושלבים
  

ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
אחר, הרואה תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

התנג 100סעיף להגיש תוךלחוק, רשאי ימים 60דות
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ירושלים, כיכר המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

. העתק02-6296811, טלפון4, קומה1ספרא
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

המלכה שלומציון ירושלים, רחוב , 1ובניה, מחוז
  .   02-6290263ירושלים, טלפון
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כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות מסתמכת, ובהתאם היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

101-0305870  
התכנית: קייםשם לבניין קומה ותוספת דיור הרחבות

  רמות, ירושלים 9ברח' גרינברג
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965- והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה ירושלים, ובמשרדי והבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית ירושלים, מופקדת ולבניה לתכנון

  .101-0305870מס': 
וחלוקה:  וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות:  בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית
התכנית.  מתחום בחלק הרשאות או   היתרים

הבאות:ה לתכניות   מתייחסת
היחס   מס' התכנית    סוג

   2789    שינוי
  /ב'5166    כפיפות

  5503  ביטול      
  / א'5022מק/   כפיפות         
  62מתאר /  ביטול           

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חייםרחוב:  ,שכונה: רמות, ישוב: ירושלים   .9גרינברג
  X:218175קואורדינטת
       Y :636025קואורדינטת

  

וחלקות:    גושים
בחלקן30730גוש:  מוסדר) מס' חלקות       7( לא

  

התכנית:   מטרת
קיים, ברח' גרינברג לבניין קומה ותוספת דיור הרחבות

רמות, ירושלים9   , שכונת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לאזור  .א מיוחד מגורים מאזור קרקע יעוד שינוי

ב'.  מגורים
בי  .ב בינויקביעת לנספח בניה, בהתאם לתוספות נוי

להלן: וכמפורט
הבנייה .1 בחזיתות בניה לתוספות בינוי קביעת

בהן.  הקיימות יח"ד הרחבת הקיימות, לשם
הקיים,  .2 בניין מעל קומה לתוספת בינוי קביעת

של הקיימת העליונה בקומת יח"ד הרחבת לשם
הקיים.  הבניין

המרתף/  .3 בקומת מחסנים לתוספת בינוי קביעת
העמודים. 

מס  .ג מ 'הגדלת עמודים 3- הקומות קומת מעל קומות
עמודים.  4- ל קומת מעל קומות

כאמור.   .ד הבניה לתוספות בניין קווי קביעת

ל  .ה המרביים הבניה שטחי מ"ר, מתוכם1988-הגדלת
ו1271 עיקריים שטחים שטחי717-מ"ר מ"ר

שירות. 
בניה  .ו היתר למתן ותנאים בנוי הוראות קביעת

בשטח. 
הבניה.   .ז תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת
לעקירה.   .ח עצים בגין הוראות קביעת
להריסה.   .ט בנין חלקי בגין הוראות קביעת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il ניםהפמשרדשלהאינטרנט
אחר, הרואה תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ירושלים, המקומית הועדה כיכרבעיתונים, למשרדי
. העתק02-6296811, טלפון4, קומה1ספרא

לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
המלכה שלומציון ירושלים, רחוב , 1ובניה, מחוז

  .   02-6290263ירושלים, טלפון
  

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

הע לתקנותאת מסתמכת, ובהתאם היא שעליהן ובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

101-0308320  
התכנית:  בקוישם ושינוי חלקות בניןאיחוד

ג'נרי הממשלה – 2 -ו 1מאושרים, בנייני   קרית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965- והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה ירושלים, ובמשרדי והבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית ירושלים, מופקדת ולבניה לתכנון

  .101-0308320מס': 
הבעליםוחלוקה: איחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

התכנית.    מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל
והרשאות:  בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' התכנית    סוג
   101-0061176    כפיפות  
    101-0172486    כפיפות
   62    ביטול

  

הכל ומקומם:השטחים בתכנית   ולים
הממשלה, ירושליםישוב: רבין'רח ,שכונה: קריית   .: דרך

        X :219062קואורדינטת
       Y :632235קואורדינטת
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וחלקות:    גושים
בשלמותן30538גוש:         12, 17-18(מוסדר) מס' חלקות

  

התכנית:   מטרת
בזכויות שינוי ללא בנין בקווי ושינוי מחדש וחלוקה איחוד

ג'נרי בבנין מאושרים הממשלה. 2 - ו 1בניה   בקרית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חלקות. .1 שלוש איחוד
מאושרים. .2 בנין בקווי   שינוי

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
אחר, הרואה תכנוני פרט בכל בקרקע, בבניין, או מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

הוע ירושלים, כיכרבעיתונים, למשרדי המקומית דה
. העתק02-6296811, טלפון4, קומה1ספרא

לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
המלכה שלומציון ירושלים, רחוב , 1ובניה, מחוז

  .   02-6290263ירושלים, טלפון
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוו הנמקות בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר י

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

101-0109298   
הרחבת לוזה, תוך עין צומת התכנית: הסדרת שם

מוקבר, ירושלים      מאושרות, שכ' ג'בל דרכים   קטעי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס'    . 101-0109298מקומית

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

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' תכנית    סוג
   2668    שינוי
  א'  2683    שינוי
   62    ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוקבר  רחוב:      , ישוב:  ירושלים   שכונה: ג'בל
    X :223524קואורדינטת
       Y :629791קואורדינטת

  

וחלקות:   גושים
בחלקן30919גוש: מוסדר) מס' חלקות        999(לא

בחלקן30925גוש:  מוסדר) מס' חלקות    999(לא

התכנית:   מטרת
האמריקאי הכביש בין המחברת לדרך תוואי הסדרת

מוקבר, ירושלים. לוזה, ג'בל עין   לצומת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
פת  .א נוף משטח יעוד מוצעת.שינוי לדרך וח
עין  .ב צומת להסדרת פיתוח והוראות פיתוח קביעת

השטח פיתוח והסדרת דרכים הרחבת ע"י לוזה
בתחומם,

ופיתוח. תנועה לנספחי   בהתאם
תנאים  .ג וקביעת בשטח ופיתוח בינוי הוראות קביעת

בנייה. היתר למתן
ולעקירה.  .ד להעתקה עצים בדבר הוראות קביעת
ה  .ה להרחבת ביצוע שלבי דרך.קביעת
להריסה.  .ו וגדרות מבנים בגין הוראות   קביעת

  

פרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  .         10.9.15בתאריך8765עמוד7115מס' 

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ספרא . 02-6297160/1 'טל ,, ירושלים1ירושלים, כיכר

המחוזית, ירושלי הועדה במשרדי שלומציוןוכן ם, רחוב
. כל02-6290263 ', טל91010, ירושלים1המלכה

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . www.pnim.gov.ilהפנים
  
  

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

101-0183210   
וינוגרד הרב ברחוב יח"ד התכנית: הרחבת , 11שם

יעקב, ירושלים        נווה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס'    . 101-0183210מקומית

וחלוקה: איאיחוד וחלוקה.ללא   חוד
והרשאות: בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' תכנית    סוג
   4562    שינוי
   62    ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יעקב: 'שכ, ישוב:  ירושלים וינוגרד: 'רח ,נווה   11הרב
    X :223535קואורדינטת
       Y :638475קואורדינטת

  

וחלקות:   גושים
בשלמותן30644גוש:      108(מוסדר) מס' חלקות

בשלמותן30649גוש:    65(מוסדר) מס' חלקות
  

התכנית:   מטרת
וינוגרד הרב קיימות, ברחוב יח"ד , נווה11הרחבת

  יעקב, ירושלים.
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התכנית: הוראות   עיקרי
לאזור  .א מגורים מאזור שטח ייעוד ג'.שינוי מגורים
להלן:  .ב למפורט בהתאם בניה לתוספות בינוי קביעת

מרתף. .1 בקומת מחסנים לתוספת בינוי קביעת
בקומות: קרקע .2 בניה לתוספת בינוי קביעת

הרחבות תחתונה, כניסה, א' וב' לשם
הקומות. באותן קיימות   יח"ד

עליונה, לשם .3 קומה לתוספת בינוי קביעת
שמתחתי בקומה קיימות יח"ד ה.הרחבת

לבנייה, כאמור.  .ג בניין קווי קביעת
ל  .ד וקביעתם בשטח הבניה שטחי 2544.24 - הגדלת

עיקריים2206.24מ"ר (מתוכם שטחים מ"ר
שירות). 338 - ו   שטחי
מ  .ה הקומות מסר קומת 4 -הגדלת מעל קומות

ל מרתף. 5 -מרתף קומת מעל קומות
הבנייה  .ו תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת

כאמור.
הוראו  .ז להריסה.קביעת מבנה חלקי בגין ת
לשימור.   .ח עצים בגין הוראות   קביעת

  

פרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  .21.3.2016בתאריך,4529עמוד, 7232מס' 

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ספרא טל1ירושלים, כיכר . 02-6297160/1 ', ירושלים

שלומציון המחוזית, ירושלים, רחוב הועדה במשרדי וכן
. כל02-6290263 ', טל91010, ירושלים1המלכה

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . lwww.pnim.gov.iהפנים
  
  

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

101-0228494   
ל דיור התכנית: הרחבת נלסון 6 -שם ברחוב דירות

  , רמות, ירושלים     23-27גליק
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס'    . 101-0228494מקומית

וחלוקה: וחלוקה.איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' תכנית    סוג
  א'   5022מק/     כפיפות
   4924    שינוי

  ב' 5166    כפיפות
   62    ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
נלסון: ': רמות  רח'שכ, ישוב: ירושלים   27, 25, 23גליק
    X :218450קואורדינטת
       Y :635750קואורדינטת

וחלקות:   גושים
בשלמותן30712גוש:       13(מוסדר) מס' חלקות

  

התכנית:   מטרת
הבנין של העליונה בקומה דיור דירות,  6 -להרחבות

גליק   , ירושלים.23, 25, 27רח' נלסון
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ג'. .1 מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור יעוד שינוי
מאושרות, ל .2 בניה תוספות להרחבת בנוי  6 - קביעת

שבבנין העליונה הדיור, בקומה יחידות
גליק בנוי23, 25, 27ברח' נלסון לנספח , בהתאם
ב לקיים   שטח.ובהתאם

לתוספות .3 חדשים בנין קוי וקביעת הבנין קווי שינוי
כאמור. הבניה

ל .4 וקביעתם המירביים הבניה שטחי  - הגדלת
שטחים2768.35מ"ר, מתוכם3207.61 מ"ר
ו שרות.439.26 - עיקריים שטחי   מ"ר

היתר .5 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת
בשטח. בניה

תוספות .6 להקמת ביצוע שלבי   הבניה.  קביעת
  

הת הפקדת על פרסומיםהודעה בילקוט פורסמה כנית
  .21.3.2016אריךת, ב4529עמוד    ,7232מס' 

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ספרא טל1ירושלים, כיכר . 02-6297160/1 ', ירושלים

שלומציון המחוזית, ירושלים, רחוב הועדה במשרדי וכן
. כל02-6290263 ', טל91010, ירושלים1המלכה

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . lwww.pnim.gov.iהפנים
  
  

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

101-0290049   
לשם המרתף בקומת בנייה התכנית: תוספת שם

דיור, רח' הצפירה   א', ירושלים      22הרחבת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס'    . 0290049-101מקומית

וחלוקה: וחלוקה.איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות. או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס   מס' תכנית    סוג
   12942    שינוי

  ב'   5166    כפיפות
   62    ביטול
  א' 5022מק/     כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
גרמנית, ישוב: ירושלים   א' 22הצפירה: 'רח ,שכ: מושבה
    X :220650קואורדינטת
       Y :630350קואורדינטת

  

וחלקות:   גושים
בשלמותן30010גוש:         19(מוסדר) מס' חלקות

  

התכנית:   מטרת
יחידת הרחבת לשם מרתף בקומת בניה תוספת התרת

שמעליה, ברח' הצפירהדיור בקומה א', 22קיימת
  ירושלים.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן: .1 כמפורט בנייה לתוספות בינוי קביעת

במפלס  .א בנייה לתוספת בינוי  -2.82קביעת
קיימת739.11( דיור יחידת הרחבת ) לשם

ולקיים ,0.00במפלס בינוי לנספח בהתאם
  בשטח.

במפלס  .ב פנימיות מרפסות 0.00ביטול
מס' 741.93( דיור ליחידת שטחן  1) וצירוף

בשטח. ולקים בינוי לנספח בהתאם
וקביעתם .2 בשטח המרביים הבנייה שטחי   הגדלת

עיקריים1.545מ"ר, מתוכם1,677- ל שטחים מ"ר
שירות. 132 - ו שטחי מ"ר

כאמור. .3 בנייה לתוספות בנין קווי קביעת
היתר .4 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.ב ניה
להריסה. .5 מבנה חלקי בגין הוראות קביעת
לשימור.  .6 עצים בגין הוראות   קביעת

  

פרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  .         3.2.16בתאריך3155עמוד7198מס' 

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ספרא טל1ירושלים, כיכר . 02-6297160/1 ', ירושלים

שלומציון המחוזית, ירושלים, רחוב הועדה במשרדי וכן
. כל02-6290263 ', טל91010, ירושלים1המלכה

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . lwww.pnim.gov.iהפנים
  

תורג'מן   מאיר
המקומיתועדהיו"ר   ה

ול   ירושליםבנייהלתכנון
  
  

שמש בית ולבנייה לתכנון מקומי תכנון   מרחב
לתכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

  0366088-102מס' מפורטת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

התשכ"ה המקומית1965 –והבנייה הועדה במשרדי כי
המה תכנית מופקדת שמש בית ולבנייה שינוילתכנון ווה

הנקראת מפורטת מסלתכנית 102-0366088' תכנית
בש/ מספר לתכנית שינוי   /א.160המהווה

  

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמש, גוש2ישוב: שכ' ג' בית -29חלקות34518, רמת

קואורדי34 בין רוחב. השטח 199438נטות
אורך   .623236וקואודינטות

  

התכנית הוראות עיקרי
שטח לתאי יח"ד ותוספת בניה שטחי 383-388תוספת

שמש. בית רמת בשכונת הנכללים
ג'.  . 1 ב' למגורים ממגורים יעוד שינו
שטח  . 2 תא לכל יח"ד יח"ד. 6סה"כ -תוספת
כניסה  . 3 למפלס מתחת שרות שטחי תוספת

הקובעת.
עיקרי  . 4 שטח בכל20% -תוספת המגרש משטח

מגרש.
בינוי.  . 5 הוראות מתן
בניה.  . 6 היתר למתן הוראות מתן
המשותף.  . 7 הבית רישום עדכון לגבי הוראות מתן
שלביות.  . 8 בנושא הוראות מתן
בנין.  . 9 בקו שינוי

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי התכנית, וכל ע"י נפגע  100עצמו
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום

הפרסומי בין המאוחרת ההודעה של םפרסומה
המקומית, נחל הועדה בעיתונים, למשרדי המתנגדים

טלפון: 8שורק שמש בית , העתק02-9900778, רמת
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא להתנגדות

המלכה רח' שלומציון ירושלים מחוז ירושלים 1ולבנייה
  .  02-6290222טלפון : 

  

כן אם תידון, אלא ולא תתקבל לא לתכנית ההתנגדות
תצהירהוג ובליווי הנימוקים בפירוט בכתב שה

מסתמכת היא שעליהן העובדות כל את המתאמת
נוהל והבניה (סדרי התכנון לתקנות ובהתאם
עבודתו), תשמ"ט וסדרי סמכויות לתכנית -בהתנגדויות

1989.  
  

מונטג   משה
  המשנהתועדיו"ר

ולבנייה שמשלתכנון   בית
  
  

אביב מחוז  תל
  

תל מקומי תכנון יפו –אביב-מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר   מספרהודעה

0364695-507  
המקומית הועדה   בסמכות
לסעיף הודעה, בהתאם בזאת התכנון 89ניתנת לחוק

בסמכות1965 –והבניה, התשכ"ה הפקדת ,  בדבר
מספר המקומית 4540תא/מק/507-0364695הועדה

חלקה – צירוף הארץ   .14תוצרת
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התכנית: בשינוי הכלולים השטחים   אלה
בשלמותןגוש חלקות

709411,12,13,14,17,106
  

  מיקום/כתובת: 
אביב יצחק, יפו –תל נחלת   שכונת

הארץ אלון2-8רח' תוצרת יגאל , דרך114-118, רחוב
  1-5השלום

  

התכנית:   מטרת
על בניין קווי וקביעת בינוי הוראות חלקות, שינוי איחוד
להקים ניתן אותו למגדל קומות תוספת לאפשר מנת

תא/ בשיעור4051עפ"י עיקרי שטחי כפי16%, ותוספת
הקלה.  אישור במסגרת לאשר שניתן

  

התכנית:   עיקרי
חלקה  . 1 שטח7094בגוש 14איחוד תא עם יחד

תא/100 מאושרת תכנית (המורכב4051לפי
מקור ) בהסכמת11,12,13,17,106מחלקות

אחד. בניה למגרש   הבעלים
לסעיף  . 2 בהתאם המותרים הבניה קווי שינוי

  ) לחוק.4א(א)(62
המותר  . 3 הבניה גובה בדבר הבינוי הוראות שינוי

ל לבניה, עד המותר הקומות קומות 32-ומספר
קומות שתי ועוד הקובעת הכניסה למפלס מעל

עד 34טכניות (סה"כ תת 8קומות), וכן קומות
לסעיף בהתאם זאת   ) לחוק.5א(62קרקעיות, כל

של  . 4 בשיעור העיקרי הבניה שטח היקף הגדלת
חלקה16% תעסוקה, כמותר 14משטח בייעוד

לסעיף בהתאם הקלה ) לחוק9א(א)(62במסגרת
  התו"ב.

הנא  . 5 זיקת בניינים, רישום להריסת הוראות הקביעת
שיסומנו כפי בשטחים הרחוב במפלס ומעבר

לסעיףב הפיתוח, בהתאם ) 19א(א)(62תכנית
  לחוק.

אישור  . 6 ומתן בנייה היתרי להוצאת תנאים קביעת
  אכלוס.

  

תשלום,  ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי המעוניין כל
מינהל במשרדי נמצאת אגףהתכנית ההנדסה, ארכיון

בן ברח' שדרות העיר אביב, בימים- תל 68גוריון-תכנון
השעות ג' חדר13:00 – 08:00א',ב',ג' וה' בין , קומה

בקרקע, בבניין03-7247254טלפון 309 המעוניין . כל
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

סעי פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ףשינוי
בעיתונים,  זו הודעה פרסום מיום חודשיים רשאי, תוך

האמורה. המקומית הועדה במשרדי התנגדות   להגיש
  

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

מסתמכת. היא שעליהן העובדות   את
  

אלנתן   נתן
המשנהועדיו"ר   ת
אביבולבנייהלתכנון   יפו - תל

  

תל מקומי תכנון   יפו –אביב-מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר   מספרהודעה

0387225-507  
המקומית הועדה   בסמכות
לסעיף הודעה, בהתאם בזאת התכנון 89ניתנת לחוק

מספר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית הפקדת , בדבר
ביה"ס – 4544תא/מק/507-0387225 ספורט אולם

המקומית,  הועדה בסמכות   נופים
  

התכנית: בשינוי הכלולים השטחים   אלה
מ בשלמותןמוסדרגושחלק חלקות
698515 

  

  מיקום/כתובת:
אביב8רח' החצוצרה   יפו-, תל

  

התכנית:   מטרת
למבני לשטח פתוח ציבורי משטח קרקע יעוד שינוי

אולם של בניה לאפשר מנת בתחוםציבור, על ספורט
הספר. בית של בפועל לגבולות התאמה תוך הספר   בית
קיימים מבנים של בעתיד והסדרה תכנון ובנוסף, לאשר
בשטח מחדש בניה ו/או שיפוץ ע"י הספר בית בתחום

פתוח. ציבורי כשטח מוגדר   שהיום
  

תשלום,  ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי המעונין כל
מינהל במשרדי נמצאת אגףהתכנית ההנדסה, ארכיון

בן ברח' שדרות העיר אביב, בימים- תל 68גוריון-תכנון
השעות ג' חדר13:00 – 08:00א',ב',ג' וה' בין , קומה

בקרקע, בבניין03-7247254טלפון 309 המעונין . כל
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100שינוי
בעיתונים,  זו הודעה פרסום מיום חודשיים רשאי, תוך

האמורה. המקומית הועדה במשרדי התנגדות    להגיש
  

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

מסתמכת. היא שעליהן העובדות   את
  

ספיר   דורון
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה אביבלתכנון   יפו - תל
  
  

בני מקומי תכנון   ברק-מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר מס': הודעה

  3239בב/מק/
אליעזר ברח' דמשק בניין קווי התכנית: שינוי   26שם

0170555-501
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 –והבניה, תשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  501-0170555 – 3239מספר: בב/מק/

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  194/אגפים, בב/105/ג, בב/מק/105/ב, בב/105בב/
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ומקומם:   בתכנית הכלולים   השטחים
  מ"ר 615שטח: 

ברק מקומית: בני   רשות
אליעזרכתובות:     26    דמשק

    291חלקה/ות  6187גוש:   
  

התכנית:   מטרות
סעיף בניין  עפ"י בקווי ) לחוק.4א(א)(62שינויים

  

התכנית: הוראות עיקרי
אליעזר) יהיה  א.   רח' דמשק המזרחי (לחזית הבניין קו

עבור 3.5מ' (במקום 2.0 בליטה), לרבות מ' לאחר
זה.  בניין לקו מעבר בליטה תותר   הממ"דים, ולא

יהיה  ב.  הצפוני הבניין מ'), וקו 3.5מ' (במקום 2.0קו
יהיה הדרומי ) כמסומן3.5מ' (במקום 1.5הבניין

סוכות,  בליטה, לרבות כל תותר בתשריט, ולא
זה. בנין לקו   מעבר

התקפות, לרבות  ג.   התכניות עפ"י יהיו ההרחבות
ובב/מק/105בב/   /אגפים. 105/ג

שלמים.   ד.   באגפים יהיו לחזית   ההרחבות
הבנייה, ה.   בהיתר מה"ע עם יתואם הסופי הבינוי

חזיתות וציפוי הקיים הבניין שיפוץ לעניין לרבות
קשיחים.    בחומרים

סטייה  ו.   תהא זו תכנית עפ"י שהורחבו יח"ד חלוקת
  ניכרת. 

ייה  ז.   הקיים הבניין לקדמותן.אם יוחזרו הבניין   רס, קווי
המותרים  .  ח הבניין לקווי מחוץ הקיימים הבניין חלקי

לא הקיים הבניין עוד כל זו, מותרים תכנית עפ"י
   נהרס.

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר20.5.2015 הפרסומים , עמוד7046ובילקוט

   28.5.2015, בתאריך6050
  

המקומית הועדה מבשרדי נמצאת האמורה התכנית
המלך ברק, רח' דוד בני ולבנייה ברק, 11לתכנון , בני

תל03-5776487טל'  מחוז המחוזית הועדה , ובמשרדי
בגין הממשלה, דרך אביב. כל125אביב, קריית , תל

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעונין
לקהל.  פתוחים   האמורים

  
  

ת בנימרחב מקומי   ברק-כנון
מפורטת תכנית אישור בדבר   מס':הודעה

0272351-501  
ל התכנית: הרחבות קיים 140 –שם בבניין מ"ר

 6ברח' הרצוג
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 –והבניה, תשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  .501-0272351מספר: 

  

לתכניות שינוי   הבאות:המהווה
  /אגפים105/ב, בב/מק/105בב/

  
  

ומקומם:   בתכנית הכלולים   השטחים
ברק מקומית: בני   רשות

הכהןכתובות:     6, הרצוג9עלי
     71חלקה/ות   6196גוש:   

  

התכנית:   מטרות
של  . 1 כולל לשטח עד יח"ד עפ"י 140הרחבת מ"ר

  ). 12א(א)(62סעיף
סעיף  .  2 עפ"י הבניין בקווי  ).  4א(א)(62שינויים

  

התכנית: הוראות עיקרי
כולל    . 1 לשטח עד הקיימות יח"ד של הרחבה תותר

על יעלה הבניין140שלא קווי במסגרת מ"ר
תקפות.  ותוכניות זו בתכנית   המותרים

וזו  . 2 זו תכנית עפ"י שהורחבו יח"ד חלוקת תותר לא
ניכרת.  סטייה   תהיה

אחר  . 3 למקום נוצל שלא שטח העברת תותר לא
  בבניין. 

בחזית  . 4 למעט אגפים תב"ע עפ"י יהיו ההרחבות
שלם. באגף   שיהיו

הבנייה,   . 5 בהיתר מה"ע עם יתואם הסופי הבינוי
הצורך, עיצוב עפ"י הבניין שיפוץ לעניין לרבות

וכדו'. החזית   וציפוי
דרום  . 6 לכיוון הבניין בקווי שינוי בשיעוריותר ומערב

עד   . 10%של
שמש,   . 7 ומרפסות סוכות בליטות, למעט יותרו לא

תכנית שעפ"י ומערב דרום לכיוון הבניין לקווי מעבר
ניכרת סטיה תהיה   זו, וזו

הבניין  . 8 קווי במסגרת יהיו בחזיתות העמודים
הבליטות.   המותרים, ללא

ת.י.   . 9 עפ"י תיבנה אדמה.  413ההרחבה   לרעידות
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר11.11.2015 הפרסומים , עמוד7139ובילקוט

  . 4.11.2015, בתאריך961
  

המקומית הועדה מבשרדי נמצאת האמורה התכנית
המלך ברק, רח' דוד בני ולבנייה ברק, 11לתכנון , בני

תל03-5776487טל'  מחוז המחוזית הועדה , ובמשרדי
בגיןאביב, הממשלה, דרך אביב. כל125קריית , תל

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעונין
לקהל.  פתוחים   האמורים

  

זייברט   חנוך
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה ברקלתכנון   בני
  
  

הרצליה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

  0137620-504הר/ 
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
גרסה504-0137620מספר2260הר/מק/  12הוראות

גרסה   . 12תשריט
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הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  1900שינוי   הר / 

  1900/  1כפיפות   הר / 
  / מ2000כפיפות   הר / 
  / א  253ר / כפיפות   ה

   353כפיפות   הר / 
  / מע2000כפיפות   הר / מק / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    הרצליהרשות

  הרצליהישוב: 
החוף. כביש התעשייה, ליד   אזור

מצפון: חלקות   27-29גובל
מדרום: רח' החושלים   גובל

ממזרח: חלקה   72גובל
ממערב: רח' הסדנאות   גובל

  

לתכנית: גושים/ ח   לקות
  שלם 71עד:    71מחלקה:   6592גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בינוי.  והוראות המותרים הבניה שטחי חלוקת   שינוי

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר04/12/2015 פרסומים , עמוד7160ובילקוט

  .  06/12/2015, בתאריך1651
  

נמצאת האמורה המקומיתהתכנית הועדה במשרדי
רח' סוקולוב הרצליה ובניה הועדה22לתכנון , ובמשרדי

תל אביב-תל,125 אביב, כתובת: בגין-המחוזית, מחוז
בימים7632585-03טלפון בה לעיין רשאי המעונין . כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  
  

הרצליה מקומי תכנון   מרחב
תכנית אישור בדבר מספרהודעה מפורטת

  0302232-504 -  2234הר/מק/
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  . 504-0302232   -   2234מס'  הר/מק/

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  1126כפיפות   הר / 
  1396כפיפות   הר / 
  / א1635כפיפות   הר / 

  / א  2000שינוי   הר / 
  / ב  2000כפיפות   הר / 
  / מ2000כפיפות   הר / 

  / א  253שינוי   הר / 
  / ב  1635כפיפות   הר / מק / 
   3/ א / 2000כפיפות   הר / מק / 
  / מב2000כפיפות   הר / מק / 
  / מע2000כפיפות   הר / מק / 

  / א  344שינוי   הר / מק / 
   13כפיפות   תמא / 

  

   36כפיפות   תמא / 
  5כפיפות   תממ / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    הרצליה,    ישוב: הרצליהרשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 479עד:   479מחלקה:  6669גוש:  

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאושרים   ללא בניה בהתאם  להיתרי בניין קווי שינוי

בניה בזכויות   שינוי
הנשיא   לרחוב קדמי בניין   מ'  5א. קו

צידיים בניין   מ'.  3ב. קווי
  

בתאריך   בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר11/09/2015 פרסומים , עמוד7106ובילקוט

  .  30/08/2015, בתאריך8530
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
רח' סוקולוב הרצליה ובניה הועדה22לתכנון , ובמשרדי

תל אביב-תל, 125 אביב, כתובת: בגין-המחוזית, מחוז
בימים03-7632585טלפון בה לעיין רשאי המעוניין . כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

פדלון   משה
  המקומיתהועדהיו"ר

ולבנייה   הרצליהלתכנון
  
  

מחוז  חיפה
  

חיפה מקומי תכנון   מרחב
תכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

מקומית   מתאר
הודעה בזה לסעיףנמסרת התכנון 89בהתאם לחוק

המחוזית, 1965-תשכ"הוהבניה, הועדה במשרדי כי
לתכנון המקומית הועדה חיפה, ובמשרדי ובניה לתכנון
לתכנית שינוי המהווה תכנית חיפה, מופקדת ובניה

הנקראת מקומית 304-0240234מס' מתאר
המעונות – ט' 1392"חפ/מק/ י –מגדלי עודייחילופי

הטכניון." בקרית ובינוי   קרקע
  

לתכנית שינוי מהווה זו   :תכנית
א'  1392, חפ/1392חפ/

חפ/ לתכניות כפופה זו   ת"ט1400תכנית
  

  חיפהישוב :
  

התכנית שאנן,חיפהמקום בנווה הטכניון   : קרית
  

וחלקות:   גושים
חלקה:, 11201גוש:   145חלקי
חלקה: , 11202גוש:   1-2חלקי

  

  :מטרות  התכנית
י ייחילופי בשטחי שינוי ללא קרקע הקרקעיעודי עודי
מבניבתכנית להקמת אדריכלית ועיצוב המאושרת. בינוי

לסטודנטים. רווחה ושטחי סטודנטים   מעונות
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התכנית: הוראות   עיקרי
הכולל  . 1 בשטח שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד

סעיף קרקע, עפ"י יעוד כל ) 1א(א)(62של
פתוח פרטי שטח בין קרקע יעודי חילופי באמצעות

ציבור ומוסדות מבנים   .לשטח
וכן  . 2 תוקף בת בתכנית המאושר בתוואי דרך הרחבת

למגרש גישה לצורך מאושר בתוואי דרך הארכת
דרך שאינה סמוכה לדרך גישה לצורך או סמוך

בתכנית או ארצית מיתאר בתכנית מיתארשאושרה
סעיף ע"פ התו"ב.2א(א)(62מחוזית   ) לחוק

בנין  . 3 בקו עשינוי בתכנית ) 4א(א)(62סעיף Pהקבוע
התו"ב.   לחוק

שמותר  . 4 הקומות ומספר בניינים של גובהם קביעת
של גובהם בדבר הוראות שינוי בבניין, או להקים
בתכנית,  הקבועות כאמור הקומות ומספר בניינים
המותר הכולל השטח היקף את לשנות בלי והכל

סעיף ע"פ התו"ב.4א(א)(62לבנייה   א) לחוק
הורא  . 5 של עיצובשינוי או בינוי בדבר תכנית לפי ות

סעיף ע"פ התו"ב.5א(א)(62אדריכליים   ) לחוק
המיועד  .6 במגרש ציבור לצורכי שימושים הוספת

המותר הכולל השטח הגדלת וכן ציבור לצורכי
ציבור לצורכי המיועד במגרש ציבור לצורכי לבנייה

סעיף התו"ב.6)(1א(א62ע"פ   ) לחוק
מתחמים  . 7 יעוד כלשינוי של בכולל בשטח שינוי ללא

המוסד. למטרות בהתאם קרקע   יעוד
פינימיים.  . 8 כבישים ובתנוחה בתוואי   שינוי
קיימים.  . 9 עצים ולשימור נופי לפיתוח   הנחיות

אדריכלית.  . 10 ועיצוב בינוי   תכנית
כ  .11 בגובה יהיה ראשי כניסה   מ' נטו.5.50 -לובי

  

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

סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי  100על
מיום חודשיים תוך התנגדות להגיש לחוק, רשאי

הפ בין המאוחרת ההודעה של רסומיםפרסומה
לתכנוןבעיתונים. המחלקה במשרדי בתכנית לעיין ניתן

התנגדויות 3עיר, ברח' ביאליק למשלוח חיפה. המען
ת.ד.  המקומית שוקרי4811בדואר: הועדה  14רח' חסן

למשרדי31047חיפה התנגדותו עותק ימציא . המתנגד
חיפה, מחוז ובניה לתכנון המחוזית רח' פלי"םהועדה

  .04 -  8633448טל: , 31048חיפה 15
  

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

מסתמכת. היא שעליהן העובדות   את
  

אלמוג   חדווה
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה   חיפהלתכנון
  
  
  
  

חדרה מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0302141-302  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה חדרה, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית חיפה, מופקדת מחוז   ובניה

משולבת - 302-0302141 בדרך גאומטריים שינויים
מגרשים   נדל"ן. גאון-ואיחוד

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  .1061חד/

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: חדרה רשות

הלבונה. וגבעת גדי רחובות: הצוקים, עין
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 12794גוש:    27,26, 25 - 22חלקות

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
על  א.  לאחד קיימים מגרשים   )1א(א)( 62סעיףפי- איחוד
מ   ב. בנין בקוי המגרשים 3-מ' ל 5 - שינוי בפינות  - מק

סעיף עפ"י מזרחי ודרום מערבי מזרחי, צפון הצפון
  ).4א(א)(62

ויח'   ג. הקומות למבנים, מספר בינוי בהוראות שינוי
סעיף עפ"י ) בהתאמה8(א)(62-) 5א(א)(62הדיור
המדיניות חופים .למסמך   למתחם

ל 112 -יח"ד, מ 14שלתוספת  ד.    יח"ד 126 - יח"ד
  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
יפה ובניה, רח' הלל לתכנון המקומית חדרה,  9הועדה

למשרדי .04-6303728טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
המחוזית (כתובת:  ב',  בנין 15הפלי"ם 'שדהועדה

  ).04-8633427, טלפון: חיפה
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

גנדלמן   צביקה
המקומיתיו"ר   הועדה

ו   חדרהלבנייהלתכנון
  
  

כרכור חנה פרדס מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0340034-308  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי



ילקוט הפרסומים 7251, י"ב בניסן התשע"ו, 20.4.2016  5276

הועדה כרכור, ובמשרדי חנה פרדס ולבניה לתכנון
תכנית חיפה, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר למרכז - 308-0340034מפורטת גישה הסדרת
חנה.    תבורי, פרדס

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ש/   1327שינוי
  353-0078717שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  חנהרשות כרכור-פרדס

חנה כרכור- גלעד ,  פרדס
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות: 10102גוש:  , 289, 288, 183, 182חלקי

290 ,291 ,320  
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
גלעד מרחוב למתחם גישה   הסדרת

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
כרכור חנה ובניה  פרדס לתכנון המקומית הועדה

קהל. כתובת:  קבלת הבניםרחובבשעות , ת.ד. 22דרך
העתק .3שלוחה077-9779933טלפון: 1022

כתובת: שד'  המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
טלפון:  15הפלי"ם  . 04-8616252ב' חיפה

  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  
  

כרכור חנה פרדס מקומי תכנון   מרחב
ב הפקדתהודעה מפורטתדבר   מספרתכנית

0341586-308  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה כרכור, ובמשרדי חנה פרדס ולבניה לתכנון
תכנית חיפה, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר חלקה10103גוש - 308-0341586מפורטת
בניה.  - 162 זכויות   תוספת

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ש/   1שינוי

ש/   209כפיפות
ש/מק/   /א950כפיפות

ש/   /א1123כפיפות
  

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

למרחב     חנה43דרך כרכור-,  פרדס

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 10103גוש:    162חלקות

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בנייה, תוספת זכויות מס' יח"ד 2תוספת קומות, קביעת

לבניה. המותרים שירות שטחי וקביעת במגרש   מירבי
  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
של האינטרנט באתר לקהל, או פתוחים הועדה משרדי

עיר. כלבתvaada.phk.org.ilהועדה בנין תכניות פריט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעונין
ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש יום  60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ובניה   לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי
קהל. כתובת: פרד קבלת כרכור, בשעות חנה רחובס

הבנים כרכור, טלפון: 1022, ת.ד. 22דרך חנה פרדס
יומצא .3שלוחה077-9779933 ההתנגדות העתק

כתובת: שד' הפלי"ם המחוזית הועדה ב'  15למשרדי
טלפון:   . 04-8616252חיפה

  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

געש   חיים
המקומיתיו"ר   הועדה
ולבנ חנהייהלתכנון   כרכור -פרדס

  
  

המרכז מחוז
  

תקווה פתח מקומי תכנון   מרחב
מספר מתאר לתכנית שינוי הפקדת בדבר הודעה

0207845-410  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית, 1965 -והבניה , תשכ"ה הועדה במשרדי כי
המחוזית הועדה תקווה, ובמשרדי פתח ולבניה לתכנון
שינוי תכנית המרכז, מופקדת מחוז ולבניה לתכנון

מספר   410-0207845מתאר
  

הבאות:    לתכניות שינוי   המהווה
  2000כפיפות   

   4/  1217שינוי   
  14/  2000שינוי   במ / 

  

חלקות:   גושים
  חלקי 147עד:   147מחלקה:  6714גוש:  
  חלקי 148עד:   148מחלקה:  6714גוש:  

  

  כתובות: 
  4הבנים  מס' בית:    י"ד

  

התכנית:   מטרות
  יח"ד.  2תוספת

  



5277 ילקוט הפרסומים 7251, י"ב בניסן התשע"ו, 20.4.2016 

התוכנית:   הוראות
מ 2תוספת  . 1  ל 6-יח"ד סעיף 8-יח"ד יח"ד (עפ"י

  ). 8א (א)62
סעיף  . 2  הגג (עפ"י על חדרים לקומת בניין קווי קביעת

  ): 4א (א)62
צפון לכיוון בניין ודרום- קו   מ'.  5מזרח- מזרח
דרום לכיוון בניין   מ'.  0מערב-קו
צפון לכיוון בניין מ-קו מ' לכל 3.6-מ' ל 4.0-מערב

  הקומות. 
  

תכנוני במח' מידע בתכנית לעיין רשאי המעוניין כל
מראש תורים זימון ע"פ העירייה בבניין

שהמשרדים03:9053111בטלפון: ובשעות . בימים
גם בתכנית לעיין לקהל. ניתן פתוחים באתרהאמורים

פתח עיריית הבאה: הנדסה- של בדר מרכז –תקווה
תכנוני עיר. –מידע בניין תכניות   איתור

  

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

סעיף פי על התנגדות 100לכך להגיש לחוק , רשאי
של 60תוך פרסומה ממועד ביןימים המאוחרת הודעה

לתכנוןהפרסומים  בעיתונים, למ המקומית הועדה שרדי
קומהובניה תקווה פתח עיריית   326חדר 4, בניין

השנייה העלייה קהל: תקווה.-פתח 1רחוב קבלת שעות
א, ג, ה,  בשעות:  ג' אחה"צ  12.00 – 8.30בימים , ביום

   03-9053111 -טלפון  18.00 – 16.00בשעות
  

כןהתנג אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית דות
עו"ד ובלווי  תצהיר הנימוקים בפירוט בכתב הוגשה

מסתמכ היא שעליהן העובדות את ובהתאםהמאמת ת
והבניה ( התכנון לתכניתלתקנות בהתנגדויות נוהל סדרי

וסדרי  עבודתו), תשמ"ט חוקר   .1989–סמכויות
  
  

פתח מקומי תכנון   תקווה-מרחב
מספרהודעה מפורטת תכנית אישור   בדבר

0251702-410  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  . 410-0251702מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  2000שינוי   

   3/  2003כפיפות   במ / 
  / א  3/  2003שינוי   פת / מק / 

  / ג 3/  2003כפיפות   פת / מק / 
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    תקווה - פתחרשות

  תקווה - פתחישוב: 
  

  גבולות: 
מסחר מגורים, מגרשמרכז שכונת בתוך קיים   מוסדרי

  

  כתובות: 
מקומית:   פתח   תקוה-רשות

  תקוה-ישוב: פתח

רום  מס' בית:       8שכונה:  רחוב: יעל
  ראשי/משני: משני    כניסה:

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 301עד:   301מחלקה:  6360גוש:  

  

התכנית: הוראות עיקרי
לבניין   עקרי בניה, שטח זכויות להוסיף בא זו תוכנית

קרקעי לעל קרקעי מתת שרות שטח וניוד   קיים
  

התכנית   הוראות
של עקרי שטח סעיף210תוספת לפי לבניין מ"ר

   16(א)א62
של בשטח קרקעי לעל קרקעי תת שרות שטח העלאת

  מ"ר 100
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר11/12/2015 פרסומים , עמוד7184ובילקוט

  12/01/2016, בתאריך2653
  

התכנית לראות פ"תבמח' מידעניתן ע"פבעירית
בטלפון מראש תור ובמשרדי03-9053111קביעת

מרכז, כתובת: הרצל המחוזית, מחוז , רמלה, 91הועדה
בימים08-9788444טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

בוסו   אוריאל
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה תקווהלתכנון   פתח
  
  

תכנון לציוןמרחב ראשון   מקומי
מספר תכ' מתאר שינוי אישור בדבר   הודעה

  0150102-413 – 19/187רצ/ מק/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה תכ' מתאר, בדבר שינוי
רצ/ מק/   413-0150102 – 19/187מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   2/187/רצ  שינוי

  /יג'1/1    כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
לציון מקומית: ראשון   רשות

לציון. 2כתובות: ויצברד   רוטשילד, ראשון
  

וחלקות:   גושים
  196חלקה: 3933גוש: 

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ממשרדים המותרים הבניה שטחי בחלוקת שינוי

הכולל השטח כל סך את לשנות המותרלמגורים, מבלי
תוספת   יח"ד. 3לטובת

מ אחת בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת - שינוי
סה"כ 130 את לשנות למגורים , מבלי משרדים מ"ר

סעיף בתכנית, עפ"י לבניה המותר הכולל   השטח
והבניה.8א(א)( 62 התכנון ) לחוק

ס 13-ל 10-יח"ד, מ 3תוספת   יףעיח"ד, עפ"י
והבני8א(א)( 62 התכנון   ה.) לחוק
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בתאריך   בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים6/11/15 , עמוד  7149מספרובילקוט

  19.11.15בתאריך1265
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ראשל"צ, ולבניה ראשל"צ, טלפון:  20הכרמללתכנון

המחוזית,03-9547577 הועדה מרכז, ובמשרדי מחוז
ממשלה, רמלה,91כתובת: הרצל   טלפון:, קרית
בימים .08-9788444 בה לעיין רשאי המעוניין כל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

צור   דב
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה לציוןלתכנון   ראשון
  
  

אפק מצפה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

  1564, ממ/מק/0198879-455
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  1564, ממ/מק/455-0198879מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  . 2/10004כפיפות: ממ/
  .825/א,   ממ/825שינוי:   ממ/

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  יעקברשות   באר

יעקבישוב:  דורון, באר   רח' נחום, נווה
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
חלקות: 3835גוש:    29, 28חלקי

  

התכנית:   מטרת
ז'  ג' סימן פרק לפי הבעלים בהסכמת וחלוקה איחוד

והבנייה. התכנון   לחוק
שניתן כך נוספים מגרשים א' לשני מגורים מגרש פיצול
בזכויות שינוי ללא נוספות דיור יחידות שתי לבנות יהיה

בחלקה.  הקיימות   הבנייה
ל הקיים המגרש הבעלים 3 -חלוקת בהסכמת מגרשים

בנין1א(א)(62( קווי הוראות4(א(א)62( ), שינוי ), שינוי
תכסית מגרש), שינוי5א(א)62( בינוי, לרבות גודל

מס7( א(א)62( ), הקטנת8(א(א)62( יח"ד '), הגדלת
מגרש(   ). 9א(א)62(גודל

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שניתן כך נוספים מגרשים לשני א מגורים מגרש פיצול
בזכויות שינוי ללא נוספות דיור יחידות שתי לבנות יהיה

בחלקה. הקיימות   הבנייה
ל הקיים המגרש בהס 3 -חלוקת הבעליםמגרשים כמת

בנין1א(א)(62( קווי הוראות4א(א)62( ), שינוי ), שינוי
תכסית מגרש5א(א)62( בינוי, לרבות גודל ), שינוי

מס7א(א)62( גודל8()א(א62( יח"ד '), הגדלת ), הקטנת
הקיימות9א(א) (62מגרש( הבנייה  .).בזכויות

  
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר10/12/2015 פרסומים , בתאריך7167ובילקוט
16/12/2015.  

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
אפק ובניה  מצפה גליס, לתכנון ציון תקווה,  9בן פתח

המחוזית, מחוז .03-9302051 'טל הועדה ובמשרדי
 .08 - 9788444 ', רמלה, טל91מרכז, כתובת: הרצל

א,ג,ה, ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעונין -8.00כל
לקהל.12.00 פתוחים האמורים   שהמשרדים

  
  

אפק מצפה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

  4196, מק/0286807-455
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  .455-0286807מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
ממ/במ/ , 1/ג/23/534, ממ/4100כפיפות

  5/4100ממ/מק/ ,3/4100/ממ/מק
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: סביון   רשות

  11,13,15רחוב: האנפה, סביוןישוב: 
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
במלואן: 7252גוש:    109, 108חלקות

  

התכנית:   מטרת
תיקון לפי במרתף בניה זכויות   לחוק .  101תוספת

סעיפים בתאי 16א(א) 62-ו 15א(א) 62לפי התו"ב לחוק
  . 21-ו 20 10שטח

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בניה  א.  זכויות תיקוןתוספת לפי   לחוק . 101במרתף
שטח  של  ב.  תא לכל ו 35תוספת עיקרי  85 -מ"ר

מס'  טבלה לפי שרות   .5מ"ר
שטח  ג.  ל 21-ו 10בתא תכסית   מ"ר. 150-הגדלת
שטח  ד.  לתאי מכונות וחדר לבריכה בנין לקו הקלה

  .21-ו 20 10
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספרוב .15.6.2015 פרסומים , עמוד7151ילקוט

  . 23.11.2015בתאריך, 1286
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
אפק ובניה  מצפה גליס, לתכנון ציון תקווה,  9בן פתח

המחוזית, מחוז .03-9302051טלפון:  הועדה ובמשרדי
 .08 - 9788444 'טל, רמלה, 91מרכז, כתובת: הרצל

א,ג,ה, ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.8.00-12.00 פתוחים האמורים   שהמשרדים

  

פרץ   משה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה אפקלתכנון   מצפה
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חפר עמק מקומי תכנון מרחב
מספר מקומית מתאר תוכנית אישור בדבר הודעה

0147363-409  
התכנית: עח/מק/ ציון, 11/143שם החלפתחיבת

דרך והרחבת   שטחים
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מתאר, בדבר תכנית
  . 409-0147363מספרמקומית

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
   200כפיפות   עח / 
  8/  143כפיפות   עח / 

  

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

ציוןישוב:    חיבת
הרחובות בצומת ציון חיבת ביישוב הציבור שטחי מרכז

והראשונים.   אודים
  

לתכנית:     גושים/ חלקות
  שלם 67עד:    67מחלקה:   7924גוש:  
  חלקי 68עד:    68מחלקה:   7924גוש:  
  חלקי 69עד:    69מחלקה:   7924גוש:  
  חלקי 71   עד: 71מחלקה:   7924גוש:  
  חלקי 81עד:    81מחלקה:   7924גוש:  
  חלקי 103עד:   103מחלקה:  7924גוש:  
  שלם 32עד:    32מחלקה:   8382גוש:  
  שלם 33עד:    33מחלקה:   8382גוש:  
  חלקי 50עד:    50מחלקה:   8382גוש:  
  חלקי 9עד:     9מחלקה:    8383גוש:  
  שלם 34עד:    34  מחלקה: 8383גוש:  
  שלם 35עד:    35מחלקה:   8383גוש:  
  חלקי 37עד:    37מחלקה:   8383גוש:  
    חלקי 40עד:    40מחלקה:   8383גוש:  

מתוכנית: עח/ 1/9מגרש:      8/143שלם
מתוכנית: עח/ 345מגרש:      8/143שלם
מתוכנית: עח/ 346מגרש:      8/143שלם
מתוכנית: עח/ 347מגרש:      8/143שלם
מתוכנית: עח/ 400מגרש:      8/143שלם
מתוכנית: עח/ 500מגרש:    8/143שלם

  

התכנית:   מטרת
וחלוקה (סעיף  . 1 קטן62איחוד   ) 1א (א) סעיף
דרך (סעיף  . 2 קטן62הרחבת וסעיף 2א (א) סעיף

  )) 5) (1א (א62
בניין (סעיף  . 3 קווי קטן62קביעת   ) 4א (א) סעיף

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
וחלוקה:   . 1   איחוד

תכנית  א.  לפי מאושר מגורים מגרש מיקום שינוי
שטח8/143עח/ של345(תא מ"ר 350) בגודל

ומוסדות למבנים מגרש עם שטחים החלפת ע"י
  ציבור. 

שני  ב.  שטחהסטת מגורים (תאי    346מגרשי
בוגרים.347- ו עצים שימור   ) לצורך

דרך:  . 2   הרחבת
למבנים  א.  שטח חשבון על ראשית דרך הרחבת

משולבת דרך חשבון ועל ציבור כפי - ומוסדות
התכנית. של התנועה נספח   שמפרט

ציבורי  ב.  שטח חשבון על משולבת דרך הרחבת
  פתוח.

בניין:  . 3 קווי   קביעת
למגרשי  א.  בניין קווי בתכניתקביעת המגורים

שטח   ).347-ו 346,  345(תאי
בחריגה, כמפורט  ב.  הקיימים ציבור בנייני הסדרת

זו. 6.7בסעיף   בתכנית
ומוסדות  . 4 למבנים שטח בתא הקיימת המעבר זכות

מס'  מס'  500ציבור נחלה גם 71לטובת א', תהא
מס'  שטח תא המגורים מגרש   .345עבור

  

פו התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונות רסמה
מספר07/08/2015 פרסומים , עמוד7082ובילקוט

  .  28/07/2015, בתאריך7572
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
רופין, טלפון:  מדרשת חפר" ליד ובניה "עמק   לתכנון

מרכז, 09-8981661 המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי
רמ91כתובת: הרצל הממשלה   לה, טלפון: , קרית
בימים08-9788466 בה לעיין רשאי המעונין . כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

אידן   רן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה חפרלתכנון   עמק
  

  
מחוז  הצפון

  
כרמיאל מקומי תכנון   מרחב

הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית
0382887-208  

לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המחוזית הועדה כרמיאל, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

רח' מעלה208-0382887 קרקע בקומת דירה הגדלת
  , כרמיאל. 2אורט

  

שינוי הבאות: המהווה   לתכניות
כר/מק/   4/424כפיפות
כר/מק/   8/424כפיפות

גנ/   17007כפיפות
  1/18/37שינוי

ג/במ/   25שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: כרמיאל אורט, רשות , כרמיאל2מעלה  

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי 11עד:    11מחלקה:   19071גוש:  
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התכנית:  הוראות   עיקרי
קרקע.  .1 בקומת לדירה בניה זכויות   תוספת
בבינוי.  .2   הוראות

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוךרשאי התנגדות של 60להגיש פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
ובניה לתכנון המקומית כרמיאל, שד' קק"ל –הועדה

יומצא04-9085674, טלפון:  100 ההתנגדות . העתק
הממשלה המחוזית (כתובת: קריית הועדה  –למשרדי

עילית , טלפון:    ). 08-6508508נצרת
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  
  

כרמיאל מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0300079-208  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה תכנית אישור , בדבר
רחוב - 208-0300079מספר גובל כביש קטע הסדרת

דלתא. מתחם   היוצרים
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ג/ 424כפיפות  

  18/11/1שינוי
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
כרמיאל של התעשיה אזור

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי 16עד:    16מחלקה:   19158גוש:  
  חלקי 20עד:    20מחלקה:   19158גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
היוצרים ימינה -רחוב פניה נתיב והסדרת   הרחבה

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר19/11/2015 פרסומים , עמוד7198ובילקוט

  . 03/02/2016, בתאריך3169
  

הועדה נמצאת: במשרדי האמורה המקומיתהתכנית
כרמיאל ובניה , 100כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל. לתכנון

המחוזית, מחוז .04-9085674טלפון:  הועדה ובמשרדי
הממשלה עיל –דרום, כתובת: קריית ית,  טלפון: נצרת

בה. 04-6508508טלפון:  לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

אלדר   עדי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   כרמיאללתכנון

נהריה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

  122/ מק / ג / נה
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת                , בדבר   תכנית
ג / נה / מק /     122מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
לתוכניות    103, ג/במ/851ג/ ,10715ג/שינוי

לתוכנית   תמ"א    3ב/ 34בהתאם
לתוכנית   תמ"א    4ב/ 34בהתאם
לתוכנית   תמ"א    35בהתאם

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  רח' גולומב , רח' 45רח' ז'בוטינסקי, 2רשות

  נהריה, 18ז'בוטינסקי
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקה: 21 חלקה:18165גוש:     67, חלק
חלקה:   18167גוש:     64חלק
חלקה: 56חלקה: 18169גוש:    66, חלק
חלקה:   125חלקה:  18170גוש:     124, חלק

  

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

 .45,  רח' ז'בוטינסקי18
סעיף הערך 38א' לתמ"א 20מכוח מימון לצורך

בג במבנה נלוות ועבודות חיזוק ביצוע של ושהכלכלי
גולומב 125חלקה18170 פי 2ברחוב שעל נהריה

תמ"א תכנית הצורך8-9סעיפים 38הוראות נקבע
בחיזוקו.

גולומב ברחוב מבנה  125חלקה18170גוש 2מכוח
תמ"א עפ"י בחיזוקו הצורך ברחוב   38שנקבע במגרשים

וברחוב 56חלקה18169גוש 18ז'בוטינסקי
 . 21החלק18165גוש 45ז'בוטינסקי

מס'  גולומב 1במילואה חלקה18170גוש 2ברחוב
תמ"א 125 עפ"י בחיזוקו הצורך שנקבע  .38מבנה

דרומי צדדי בניין קווי מערבי0הקטנת מ',  4.50, אחורי
צפוני   יח"ד.  2קומות, תוספת 2מ', תוספת4.50צדדי

יח"ד . 21סה"כ
מס'  ז'בוטינסקי 2מילואה קהחל18169גוש 18ברחוב

קומה105.70תוספת  56 בנייה, תוספת זכויות , 1מ"ר
הקלה). סה"כ 2יח"ד (מתוכן 3תוספת במסגרת אושרו

סעיף 13 מכוח אחר במגרש  .38בתמ"א 20יח"ד
מזרחי צדדי בניין קווי דרומי4.50הקטנת מ' , צדדי

מ'. 4.50
מס'  ז'בוטינסקי 3מילואה 150.10תוספת 45ברחוב
זכויות תוספתמ"ר אושרה 1מתוכןיח"ד ( 3בנייה

הקלה). סה"כ קומות 13במסגרת תוספת ללא יח"ד
סעיף מכוח אחר  .38א' בתמ"א 20במגרש

צפוני צדדי בניין קווי דרומי  4.50הקטנת מ', צדדי
מערבי4.50 מ' . 4.50מ', אחורי
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בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר27.11.2015 פרסומים עמוד, 7155ובילקוט
  .  29.11.2015, בתאריך1417-1415

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נהריה, שד' הגעתון ובניה , נהריה, טלפון: 19לתכנון

צפון,   04 -  9879891 המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי
עלית, טל נצרת הממשלה . 04 - 6508508 'כתובת: קרית

המע שהמשרדיםכל ובשעות בימים בה לעיין רשאי ונין
לקהל.   פתוחים   האמורים

  
  

נהריה מקומי תכנון   מרחב
תכנית אישור על הודעה ביטול בדבר הודעה
אישורה בדבר מתוקנת והודעה   מפורטת

הו בזו תנמסרת אישור על הודעה ביטול בדבר כניתדעה
ג/נה מספר מחדש . התכנית 121/מק/מפורטת ואישור

ביום בעיתונים לאישור ובילקוט31.7.15פורסמה
התש"ע, 7109הפרסומים באלול 3.9.2015י"ט

לסעיף והבניה, תשכ"הלחו 117בהתאם התכנון  -ק
תכנית, 1965 אישור בדבר הודעה מפורטתנמסרת

ג/נה/מק/   . 121מספר
  

הבאה:  לתכנית   המתייחסת
לתוכנית   4427ג/שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  שזריישוב: נהריה, ,  נהריהרשות זלמן רחוב

שרה 67, 65, 63, 61, 59, 57 עין   , שכונת
חלקות18135גוש     45, 7חלק

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
תוספת עבור בניה וזכויות בהוראות שינוי

קיים . מגורים במתחם ומרפסות   ממ"דים
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית אישור על הודעה
מספר פרסומים , בתאריך8573, עמוד7109ובילקוט

03/09/2015 .  
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נהריה, שד' הגעתון ובניה  ', נהריה, טל19לתכנון

צפון,  04 - 9879891 המחוזית, מחוז הועדה ובמשרדי
הממשלה עלית, טלכתובת: קריית   .04 - 6508508 'נצרת

  

סבג   ז'קי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   נהריהלתכנון
  
  

נצרת ולבניה לתכנון המקומית   הועדה
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר  :הודעה

0352765-211  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרה לחוק

הועדה, כ1965 –והבניה , התשכ"ה במשרדי י
מפורטתהמקומית תכנית מופקדת ובניה , נצרת לתכנון

מספר :    211-0352765מקומית
  

הבאות : לתכניות שינוי מהווה זו   4721ג/  תכנית
  

ומקומם :  בתכנית הכלולים   השטחים
  ישוב : נצרת .

  

וחלקות:   גושים
חלקות16583גוש   11-12, 3 , חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בניין1 קווי   .  שינוי
קומות. 2 מספר   הגלדת
מבנה. 3 גובה . הגדלת

  

בתכנית לעיין ראשי מעוניין ובשעותכל בימים
לקהל. פתוחים האמורים מעשהמשרדים בקרקעכל , וניין

על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית , וכן לחוק,  100ידי

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה מיום יום
בעיתוניםההודעה הפרסומים מבין , למשרדיהמאוחרת

נצרת ובניה לתכנון המקומית : ת.ד. .שכתובתההועדה
ימציא .04/6459203טלפון: 16100מיקוד 31 המתנגד

הצפון המחוזית, מחוז הועדה למשרדי התנגדותו העתק
עילית נצרת הממשלה  'טל17000שכתובתה: קריית

04/6508508.  
  

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

והבניה לתוכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל , ( סדרי
עבודתו ) , התשמ"ט וסדרי חוקר   1989 –סמכויות

  

סלאם   עלי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   נצרתלתכנון
  
  

עפולה מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0320051-215  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
יזרעאל. - 215-0320051מספר רובע שצ"פ   הרחבת

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ג/   20588שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: עפולה רשות

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 5עד:     5מחלקה:    16760גוש:  
  חלקי 12עד:    12מחלקה:   16760גוש:  
  חלקי 13עד:    13מחלקה:   16760גוש:  
  חלקי 26עד:    26מחלקה:   16760גוש:  
  חלקי 34עד:    34מחלקה:   16760גוש:  
  חלקי 41עד:    41מחלקה:   16760גוש:  
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התכנית:  הוראות   עיקרי
והמשכיות מעבר יצירת לצורך שצ"פ רצועת הגדלת

ציבור למבני   לשטח
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר  20/11/2015 פרסומים ,  7149ובילקוט

  .  19.11.2016, בתאריך  1269עמוד
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה " יהושועלתכנון , , עפולה47עפולה" , רחוב

המחוזית, מחוז04-6520344טלפון:   הועדה ובמשרדי
הממשלה נצרת –צפון, כתובת: קריית הפנים משרד

לעיין04-6508508עלית,  טלפון:  רשאי המעוניין . כל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

  לקהל.  
  

מליחי   שלמה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   עפולהלתכנון
  
  

תכנון צפתמרחב   מקומי
מס מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0391565-216
הודעה בזה לסעיף ,נמסרת התכנון89 בהתאם לחוק

במש-1965 ה"תשכ,והבניה המקומיתכי הועדה רדי
ולבניה מספר, צפתלתכנון מפורטת תכנית מופקדת

216-0391565   
  

הבאות לתכניות שינוי  :המהווה
ג   /12617 שינוי

  

ומקומםהשטחים בתכנית  :הכלולים
לתחנת מזרח צפון כנען הר בשכונת נמצאת החלקה

לכביש צפת , צפון שערי לכביש 89 דלק מזרח ודרום
השלישי   .הגדוד

  

לתכנית /גושים  :חלקות
חלקי 44 :עד 44 :מחלקה 13697 :גוש
חלקי 92 :עד 92 :מחלקה 13697 :גוש

  

התכנית  :מטרות
מס חלקה מגרשים,  44 חלוקת לשני בעלות באותה

מגרש , שינוי לכל מינימלי מגרש שטח קביעת כולל
יח מספר בנין, הגדלת ותוספת"קווי מגרש בכל ד

לסה עיקריים מותר"שטחים בניה שטח   .כ
  

התכנית הוראות  :עיקרי
עפ  .1 מגרשים לשני מגרש סעיף"חלוקת  1)א(א62י
ע  .2 והתאמתה חדשים בנין קווי מבנים"קביעת פי

סעיף לפי   .4)א(א62קיימים
בשני  .3 גודלו וקביעת מזערי מגרש גודל שינוי

עפ סעיף"המגרשים   .7)א(א62י
מס  .4 עפ"יח 'הגדלת מבנה בכל יחדות לשתי י "ד

  .8)א(א62סעיף
עפ"מ 50תוספת  .5 מגרש בכל עיקריים שטחים י "ר

  .16)א(א62סעיף

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

אחר  ,בקרקע תכנוני פרט בכל או אתבבניין הרואה
התכני ידי על נפגע פיו  ,תעצמו על לכך הזכאי כל כן

תוך ,לחוק 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60 רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה  ,ממועד

המקומית הועדה צפתלמשרדי ובניה רחוב ,לתכנון
   פקס.04-6927465טלפון ,צפת,  50ירושלים

 04-6927472   
  

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

מסת היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם מכת
והבניה לתכנית( התכנון בהתנגדויות נוהל סדרי

עבודתוסמכויות וסדרי   .1989-ט"תשמ ),חוקר
  
  

צפת מקומי תכנון   מרחב
מס'  מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0396093-216
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנ 89נמסרת וןלחוק

ה ,1965- והבניה,תשכ"ה במשרדי המקומיתכי ועדה
צפת ולבניה מפורטת  מספרלתכנון תכנית , מופקדת

216-0396093.  
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  12617שינוי   ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
כנען, צמוד למלון מזרחית ביאליק בשכונת קיים המגרש

השלישי. הגדוד   לרחוב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 221עד:   221מחלקה:  13695גוש: 

  

התכנית:   מטרות
ואחורי, תוספ צידי בנין קווי שטחשינוי עיקרייםת ים

מותר. בניה שטח לסה"כ
  

התכנית: הוראות עיקרי
סעיף  .1 עפ"י בתכנית הקבוע בנין בקו   .4א(א)62שינוי
מותרת7%תוספת  .2 בניה לסה"כ עיקריים שטחים

סעיף   . 16א(א) 62עפ"י
  

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

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

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים,  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
צפת, רחוב ובניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי

  פקס:  .04-6927465ון: , צפת, טלפ50ירושלים
04-6927472 . 

  

הוגשה אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
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לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות

  

ש   וחטאילן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   צפתלתכנון
  
  

קצרין מקומי תכנון   מרחב
מתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה

מספר מפורטת ברמה   0346916-220מקומית
תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת

הפקדתה220-0346916 'מס דבר על שהודעה
לסעיף והבניה, התשכ"ה 89בהתאם התכנון –לחוק

בתאריך1965 בעיתונים ובילקוט30/10/5, פורסמה
, בתאריך1062, התשע"ו, עמוד7142הפרסומים
11/11/15.  

הבאות: לתכניות   המתייחסות
היחס התכנית  סוג   מספר

  10844ג/  שינוי
  13363ג/  שינוי

  

התכנית:   מטרת
משפחה. פארק הקמת עבור בנייה הוראות   הסדרת

  

ההוראות:   עיקרי
פתוח,  ציבורי בשטח ציבור לצרכי בניה הוראות קביעת
מקסימלי שטח לבנייה, קביעת מקסימלי גובה קביעת

בניין קווי   לבנייה, שינוי
  

וחלקות:   גושים
חלקה: 201000גוש:  זוויתן79חלקי לרחוב   , דרומית

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ולבניה ובמשרדי04-6969664קצרין, טלפון: לתכנון

הפנים, כתובת:  משרד צפון המחוזית, מחוז הועדה
עלית. ראשי .04 – 6508508טלפון: נצרת המעוניין כל

פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין
לקהל.

  

אפרצב   דימי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   קצריןלתכנון
  
  

גבעות מקומי תכנון   אלוניםמרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

  84/  12גא / מק / 
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה אלונים, ובמשרדי בגבעות ולבניה לתכנון
תכנית צפון ,  מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

גא / מק /    . 84/  12מפורטת  מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   7735ג /    שינוי

לתוכנית   גא / מק /    85/  02שינוי

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  מנדארשות   מ.מ. כפר

מנדאישוב:    כפר
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקה:   17572גוש:    שלם 39עד:    39מ

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בעלים הסכמת ללא   חלוקה

למסומן בהתאם בניין קווי   בתשריטהקטנת
מ קרקע תכסית    50% -ל  46%הגדלת

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

הפרסומים בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה
אלונים" שפרעם   ובניה "גבעות לתכנון המקומית הועדה

ההתנגדות04-9502021,  טלפון :  505ת.ד.  העתק
עילית המחוזית ( כתובת:  נצרת הועדה למשרדי יומצא

  )  04-6508508טלפון :  595ת.ד. 
  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

ענבתאוי   אמין
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה אלוניםלתכנון   גבעות
  
  

הגליל לב מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

  45/15/9169גלג/ -0271510-262
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
מפורטת   תכנית מופקדת הגליל לב ולבניה לתכנון

  .262-0271510מספר
  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  9169שינוי   ג/
  12906שינוי   ג/
  12735שינוי   ג/
  668שינוי   ג/

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    סח'ניןרשות

  סח'ניןישוב: 
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
חלקות: 19284גוש:    51, 50חלקי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בניה,  בקווי ושינוי השותפים הסכמת ללא וחלוקה איחוד

קרקעהקטנ בתכסית מנמלי, ושינוי מגרש שטח -ת
  סח'נין. 
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שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
התנגדו להגיש תוךרשאי של 60ת פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
ובניה, ת.ד. לתכנון המקומית סכנין, טלפון 80הועדה

04-6746741.  
  

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

מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

דאהר   נביל
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה הגליללתכנון   לב
  
  

המעיינות עמק מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0344473-202  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה המעיינות, ובמשרדי עמק ולבניה לתכנון
תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר איחוד - 202-0344473מפורטת קומה יעקב
מספר בנחלה תרומות.  - 19וחלוקה   שדי

  

הבאות: ה לתכניות שינוי   מהווה
ג/במ/   150שינוי

ג/   16675שינוי
ג/   16052כפיפות

תממ/ תמ"מ ע"פ   9/2אישור
תמא/ תמ"א ע"פ   35אישור

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
שאן בית מקומית: בקעת רשות

תרומות  ,   שדי
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות: 23012גוש:    31חלקי
  46, 3חלקות: חלקי23023גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
את להכיל יהיה שניתן באופן הקרקע ייעודי של הסדרה
ייעוד החלפת ידי על תיעשה הבניה. ההסדרה זכויות

השטחקרקע  בין "מגורים" ל"חקלאי". הגדלת וכן
סעיף פי על לבנייה   17א(א) 62המותר

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד   יום

  

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
המעיינות, טלפון:  עמק ובניה לתכנון המקומית הועדה

דוא"ל: 04-6581817פקס :04-6065859
handasa@maianot.co.il' יומצא ההתנגדות העתק

המחוזית. הועדה   למשרדי
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  
  

המעיינות עמק מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר   מספרמפורטתתכניתהודעה

0387639-202  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה המעיינות, ובמשרדי עמק ולבניה לתכנון
תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר תאומים - 202-0387639מפורטת יצחק -תל
שטחיםהחלפ -שמעון חקלאות.  - ת   מגורים

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ג/במ/   23שינוי

תמא/   2/2/ב/34כפיפות
תמא/   35כפיפות
תממ/   9/2כפיפות

תמא/ תמ"א ע"פ   3/8אישור
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
המעיינות מקומית: עמק   רשות

תאומיםמושב תל
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  13חלקות: חלקי23022גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
השני המבנה הקמת את התכנית -לאפשר אותו

מאפשרת מספר -המאושרת בחלקה מיטבי  39באופן
סעיף בעזרת הבניה זכויות לחוק 17א(א)62הגדלת

והבניה   התכנון
  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
המעיינות, טלפון:  עמק ובניה לתכנון המקומית הועדה

דוא"ל: 04-6581817פקס :04-6065859
handasa@maianot.co.ilיומצא ההתנגדות העתק

המחוזית. הועדה למשרדי
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

קרין   יורם
המקומית הועדה   יו"ר

ול המעיינותבנייהלתכנון   עמק
  
  

הדרום מחוז
  

אילת מקומי תכנון   מרחב
מספר:  מפורטת תוכנית הפקדת בדבר   הודעה

0183368-602  
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנון 89נמסרת , לחוק

המקומית, 1965 –והבניה , תשכ"ה הועדה במשרדי כי
מספר מפורטת תכנית מופקדת 602-0183368אילת

מס'  מפורטת לתכניות כפופה זו 17/110/03/2תכנית
זו. בתכנית הכלולים השינויים הוראותיה , למעט כל   על

  

לביאהמבקש:    יניב
  

התכנית:   ר.מ" 924.000שטח
  

  מיקום: 
במגרש ותיירות מגורים אגמונים ,231מבנה רחוב

  , 111/1-2במנים
  

וחלקות:   גושים
המאפיה, אילת ,40002גוש   שכונת

  

התכנית : הוראות עיקרי
למלונאות:  א.  דיור מס' יחידות הגדלת

סעיףיח' 50-יח' ל 40 - מ "הגדלת 8א (א) 62עפ"י
דיור השטחים, מס' יחידות סה"כ הגדלת ללא
עיקריות". למטרות

העליונות  ב.  בקומות נסיגה הוראות סעיף -ביטול עפ"י
או -  5א(א) 62 עיצוב בדבר הוראות בינוי"" שינוי

מ לרח' האגמונים צידי בנין בקו   מ'  4.0 -ג. שינו
 - מ'  2.0 - ל

מ צידי בנין מ'. 2.5 -מ' ל 3.0  -וקו
סעיף הקבוע 4א (א) 62עפ"י בנין בקו "שינוי

בתכנית"
מ מס' קומות ל 2+  6-ד.  שינוי    מרתף 2+  8  -מרתף

תכסית :ל- ו סעיף80%-הגדלת  9א(א)62עפ"י
שניתן עניין סעיף"כל לפי כהקלה ,  147לבקשו

בכפוף ..."
  

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

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

תוך 100 התנגדות להגיש ממועד 60 לחוק , רשאי ימים
המאוחרת ההודעה של הפרסומיםפרסומה בין

אילת. הועדה  מקומית רח'  -כתובתבעיתונים, למשרדי
הנגב טלפון:   14, ת.ד.חטיבת    .08-6367114אילת

  

מחוז המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
שבע -באר 68, ת.ד. 4רח' התקווה -כתובתהדרום.
  08-6263820טלפון: 84100

  

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

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי

עבודתו ) , תשמ"ט וסדרי   .1989 -סמכויות
  
  

אילת מקומי תכנון   מרחב
ב מספרהודעה מפורטת תוכנית אישור   דבר

0262196-602  
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965- והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
לתכנית602-0262196מספר כפופה זו תכנית

מס'  כל528/מק/2-ו, 17/110/03/2מפורטת על
זו. בתכנית הכלולים השינויים   הוראותיה, למעט

  

בע"מ.המבקש:  לביא   כהן
  

התכנית:    דונם.1.869שטח
  

  מיקום: 
המאפיה, רח' ים   10סוף-אילת, שכונת

  

וחלקות:   גושים
, 17-18, 152, 155, ח"ח22, 157, חלקות40009גוש

167 ,165.  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
יח"ד 65 -יח"ד, מוצע 62 -יח"ד, מאושר 3תוספת  ) 1

עפ"י מקומית   .8א(א)62סעיףבסמכות
לקרקע, מאושר  ) 2 מתחת חלקית קומה  2 - תוספת

קרקעיות. בסמכות 3 -קומות, מוצע תת קומות
סעיף עפ"י   .9א(א)62מקומית

הקרקע, מאושר20%הוספת  ) 3 מעל עיקרי  - שטח
סעיף170% -, מוצע150% עפ"י מקומית בסמכות

  ).1(א)(16א(א)62
לקרקע18.5%הוספת  ) 4 מתחת שרות , שטח

מקומית128.5% -, מוצע110% -מאושר בסמכות
סעיף   .15א(א)62עפ"י

עילי  ) 5 בנין מקו קונזולית מרפסת של בליטה תותר
סעיף0.8עד   .4א(א)62מ', עפ"י

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר12/11/15 הפרסומים התשע"ו  7196, ובילקוט

  . 1/2/16,  בתאריך3085עמוד
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה, תלתכ   פוןטל, 88000אילת, 14ד"נון

מחוז 08 -6367114/5 המחוזית הועדה ובמשרדי
ברח' התקווה 84100שבע -, באר68ת.ד.  4דרום

בה 08 - 6263820פוןטל לעיין המעוניין  רשאי וכל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים
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אילת מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תוכנית אישור בדבר   הודעה

0268888-602  
לסעיף הודעה , בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965- והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
לתכנית602-0268888מספר כפופה זו תכנית

מס'  הוראותיה17/110/03/2מפורטת כל , למעטעל
זו.השינויים בתכנית   הכלולים

  

חץ.המבקש:  ועדי   בתיה
  

התכנית:   דונם.1.617  שטח
  

  מיקום: 
המאפיה, רח' האלמוגים   68אילת, שכונת

  

וחלקות:   גושים
  .72-73, 170, ח"ח40009גוש

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
תשריט, מאושר עפ"י בנין בקווי צפוני -שינוי בנין קו

בנין 4ומזרחי בנין  - מ'. מוצע 5ודרומיערביממ', קו קו
מזרחי4צפוני בנין בניןמ' 0-4מ', קו תשריט), קו (עפ"י

ומערבי לסעיף0-3דרומי תשריט) בהתאם מ' (עפ"י
קבוע". 4א(א)62 בנין בקו   "שינוי

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר22/10/15 הפרסומים התשע"ו  7142, ובילקוט

  .11/11/15,  בתאריך6106 עמוד
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה, ת.ד. לת   פוןטל ,88000אילת 14כנון

מחוז 08 -6367114/5 המחוזית הועדה ובמשרדי
ברח' ה , 84100שבע -, באר68ת.ד.  4תקווהדרום

בה 08 - 6263820פוןטל לעיין המעוניין  רשאי וכל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  
  

אילת מקומי תכנון   מרחב
ת אישור בדבר מספרהודעה מפורטת   כנית

0272500-602  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת  1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
  . 602-0272500מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  101/ במ /  2שינוי   

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: אילת   רשות

  ישוב: אילת 3כתובת: נופר
  101מ//ב2מתכנית 310מגרש

  

לתכנית: גושים/   חלקות
  10חלקה : 40079גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף  . 1 לפי ותשריט בינוי נספח עפ"י בניין בקווי שינוי

  . 4א (א) 62
  

ל  . 2 ומצללות לגזוזטראות בניין קו מ' לפי 1-קביעת
  . 4א(א) 62סעיף

סעיף  . 3 לפי עיקריים בניה זכויות   . 16א(א) 62תוספת
  מ"ר. 215.60"ר , מאושר265.60מוצע

סעיף  . 4 לפי יח"ד   . 8א(א) 62תוספת
  יח"ד.  1יח"ד, מותר 3מוצע

סעיף  . 5 מרבית  לפי תכסית   . 9א(א) 62הגדלת
  מ"ר. 161.70מ"ר , מאושר 200מוצע

סעיף  . 6 לפי שטוחים לגגות גובה רום   הגבהת
  א. 4א(א) 62

  מ'.  7מ' , מאושר 8מוצע
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר17/11/2015 פרסומים , עמוד7149ובילקוט

  .  19/11/2015, בתאריך1274
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה סנטאילתלתכנון סיטי   טלפון: , ר, בניין
המחוזית, מחוז08-6367216 הועדה דרום. ובמשרדי

הממשלהכתובת:,  התקו, קריית שבע   4והרחוב , באר
בימים, 08-62683830טל'  בה לעיין המעוניין  רשאי כל

לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
  

אלמקייס   משה
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה   אילתלתכנון
  
  

באר מקומי תכנון   שבע - מרחב
תכנית :   הפקדת בדבר   0311134-605הודעה
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית ,1965 –והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי כי
תכנית שינוי המהווה תכנית ובניה, מופקדת לתכנון

מס'  הנקראת  תכנית   .605-0311134מפורטת
  

לתכניות  הבאות:  שינוי   המהווה
\3/134/03/5
  

ומקום:  בתכנית הכלולים   השטחים
  יסמיןרחוב:, שבעבארישוב:

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 86עד:    86מחלקה:   38251גוש: 
  חלקי 64עד:    64מחלקה:   38252גוש: 

  

התכנית:     מטרת
מס'  לתכנית נוי,ברח' יסמין,3/134/03/5שינוי על  נווה

  ידי:
רח' שיזף) בשכ פינת כביש (רח' יסמין תחום ' אריכת
מוטורית גישה הסדרת לצורך שבע נוי, באר נווה
משטח יעוד שינוי יד על הסמוכים מגורים למגרשי

משולבת.  לדרך פתוח   ציבורי
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
האמור בקרקעשהמשרדים מעונין לקהל, כל פתוחים   , ים
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נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיףע פי על לכך הזכאי התכנית ,  וכן ידי לחוק,  100ל

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

ובניה. לתכנון המקומית בגיןהועדה מנחם ת.ד.    1כיכר
שבע ,15   08:  6463656: , טל'באר

  

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

עבודתו ),  תשמ"ט וסדרי   . 1989 –סמכויות
  

אל   על-טל
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה שבעלתכנון   באר
  
  

מרחבי תכנון מזרחימרחב   נגב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0389270-652  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה מזרחי, ובמשרדי נגב ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית דרום, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  לקיה.  1שכ'  44מגרש - 652-0389270מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  3/361/03/7כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: לקייה רשות

,  לקייה44    1שכ' 
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 100446גוש:    48חלקות
חלקות: 100446גוש:    99חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ אחורי בנין קווי בתשריט 3-מ' ל 5-שינוי מ' כמסומן
לפע מוצע, הכל קטןמצב   )4א(א)(62סעיף

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש פרסומה 60רשאי ממועד שליום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
מזרחי,  ובניה  נגב לתכנון המרחבית קק"להועדה רחוב

אחרונות, 139 ידיעות שבע, בית   טלפון: , באר
למשרדי .08-6230966 יומצא ההתנגדות העתק

הממשלה, רח' התקווה כתובת: קריית המחוזית הועדה
שבע 4  ). 08-6263791טלפון: , באר

  

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

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר  .  1989 -סמכויות

  

בונפלד   דוד
המ הועדה   רחביתיו"ר

ו מזרחילבנייהלתכנון   נגב
  

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיףע פי על לכך הזכאי התכנית ,  וכן ידי לחוק,  100ל

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

ובניה. לתכנון המקומית בגיןהועדה מנחם ת.ד.    1כיכר
שבע ,15   08:  6463656: , טל'באר

  

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

עבודתו ),  תשמ"ט וסדרי   . 1989 –סמכויות
  

אל   על-טל
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה שבעלתכנון   באר
  
  

מרחבי תכנון מזרחימרחב   נגב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0389270-652  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה מזרחי, ובמשרדי נגב ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית דרום, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  לקיה.  1שכ'  44מגרש - 652-0389270מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  3/361/03/7כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: לקייה רשות

,  לקייה44    1שכ' 
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 100446גוש:    48חלקות
חלקות: 100446גוש:    99חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ אחורי בנין קווי בתשריט 3-מ' ל 5-שינוי מ' כמסומן
לפע מוצע, הכל קטןמצב   )4א(א)(62סעיף

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש פרסומה 60רשאי ממועד שליום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
מזרחי,  ובניה  נגב לתכנון המרחבית קק"להועדה רחוב

אחרונות, 139 ידיעות שבע, בית   טלפון: , באר
למשרדי .08-6230966 יומצא ההתנגדות העתק

הממשלה, רח' התקווה כתובת: קריית המחוזית הועדה
שבע 4  ). 08-6263791טלפון: , באר

  

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

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר  .  1989 -סמכויות

  

בונפלד   דוד
המ הועדה   רחביתיו"ר

ו מזרחילבנייהלתכנון   נגב
  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

אי.אס.אר. דינטל בע"מ
)ח"פ 51-448359-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,24.5.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  

סקוריום בע"מ
)ח"פ 51-458368-1(

)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 7.6.2016, בשעה 18.00, אצל משרדי חברת סנסורי, רח' 
אבא הלל סילבר 18, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן צורף, עו"ד, מפרק  

ל.מ. סיטונאות בע"מ
)ח"פ 51-382182-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.6.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הראשונים 8, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאון חזוט, מפרק  

רנטל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-268841-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,17.00 בשעה   ,16.6.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל לבוביץ, עו"ד, מפרקת  
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאג'ד פאהום, עו"ד, מפרק

פרו מאס פיתוח נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-468022-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,609 רח'  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,3.7.2016 ביום   תתכנס 
מס' 19, נצרת 16000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאג'ד פאהום, עו"ד, מפרק  

אליהו סתמים ואטמים למכוניות בע"מ
)ח"פ 51-078733-6(

)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 
התקבלה   ,15.11.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
חלגואה,  גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ממושב תעוז 85, 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.

גיא חלגואה, מפרק

אליהו סתמים ואטמים למכוניות בע"מ
)ח"פ 51-078733-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ביום 5.6.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, מושב תעוז 85,  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גיא חלגואה, מפרק  

חלקה 101 גוש 10479 טבעון בע"מ
)ח"פ 51-010354-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,16.6.2016 ביום   תתכנס 
הבנקים 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שני כהן בורג, עו"ד, מפרקת  

גלילאו תעופה בע"מ
)ח"פ 51-416833-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.6.2016, בשעה 10.00, אצל זלינגר, קונפינו, בן צבי, 
לוכטנשטיין ושות', עורכי דין, במרכז עזריאלי 5, הבניין המרובע, 
קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב קרוגר, מפרק  

גרינברג מערכות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-289135-9(

)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 
 ,76 הרצל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.7.2016 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אומסי, רו"ח, מפרק  

פרו מאס פיתוח נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-468022-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
פאהום,  מאג'ד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
מרח' 609, מס' 19, נצרת 16000, טל' 073-7527800, למפרק החברה.
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ק.ל.ן ישראל )מקבוצת קרסנופל( בע"מ
)ח"פ 513138958(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור  
 ,08-9470080 טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  קרסנובסקי, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/06/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ליאור קרסנובסקי, מפרק 

אורקום תקשורת מחשבים בע"מ
)ח"פ 512012592(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור  
 ,08-9470080 טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  קרסנובסקי, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/06/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ליאור קרסנובסקי, מפרק

 

ר.ח.ש. - עבודות בנין ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-277888-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  והיב,  ח'טיב  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

ר.ח.ש. - עבודות בנין ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-277888-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.5.2016, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' חטין 1, 
ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  

יגאל אמבר שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 512775727(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שי שוראקי, מרח' עוזיאל 81, רמת גן, טל' 03-6097020, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2016  
בשעה 12.30, במשרד עורכי דין משה-שוראקי, 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.         

שי שוראקי, עו"ד, מפרק 
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השמה תעסוקתית ש.י.מ.ה בע"מ
)ח"פ 51-444905-7(

)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   ,18.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,058-4277023 טל'  צפת,   ,38 יוספטל  מרח'  גולדשטיין,  יעקב 

למפרק החברה.

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

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

 ,21.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, 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.

יעקב גולדשטיין, מפרק

ס.ל. צ'יפס בע"מ
)ח"פ 51-220307-6(

)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   ,21.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מנסור סלאם, מרח' אלנור 8, טירה 4491500, למפרק החברה.

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

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

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנסור סלאם, מפרק

סגנון אחר לבניין ופיתוח
)ח"פ 51-447860-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.4.2016, התקבלה החלטה 
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאסר נאסים, 

מרח' אלכסר 10, טירה 4491500, למפרק החברה.

אופני הכרמל בע"מ
)ח"פ 514092519(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/04/2016  
אייל   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברהמס, מרח' קארו יוסף 7, הרצליה, 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 ברהמס, מפרק 

ויצ'נזה בר ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 513929984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/04/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי  
למפרק   ,03-7197008 טל'  גבעתיים,   ,9 ההסתדרות  מרח'  זוהר, 

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.

שי זוהר, עו"ד, מפרק 

אי.טי.יו אדוונסד טכנולוגי אפגריידינג בע"מ
)ח"פ 512496183(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 
גב, מרח' החבצלת 51, מתן 4585800, טל' 03-6430666, 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 גב, עו"ד, מפרק 
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דגי מעיין צבי בע"מ
)ח"פ 51-436006-4(

)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   ,4.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלי קטנה, 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 1.6.2016, בשעה 
סופי של המפרק, המראה  דוח  10.00, אצל המפרק, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי קטנה, מפרק

ג'נרל ניטינג סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-071501-4(

)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   ,1.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6242421 טל'  אביב,  תל   ,53 המסגר  מרח'  ליבונטין,  עמיר 

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 1.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר ליבונטין, עו"ד, מפרק

הפי ווייל בע"מ
)ח"פ 51-528223-4(

)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   ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רז פרידמן, מרח' ורבורג 6, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאסר נאסים, מפרק

ג.ה.י משלוחים ולוגיסטיקה
)ח"פ 51-496628-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גאבר הילאל, מרח' אלמשרוע 55, טירה 4491500, למפרק החברה.

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

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

 ,30.5.2016 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.

גאבר הילאל, מפרק

נגו'ם שירותים וכח אדם בע"מ
)ח"פ 51-478101-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שלאברה עלא, מרח' תור הזהב 43, פתח תקווה 4977841, למפרק 

החברה.

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

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

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלאברה עלא, מפרק
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ירון רוזנבוים החזקות ישראל )2000( בע"מ
)ח"פ 51-305871-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,6248503 אביב  תל   ,34 סוקולוב  מרח'  רוזנבוים,  ירון 

החברה.

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

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

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון רוזנבוים, מפרק

חונוביץ' שירותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-469474-4(

)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   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 
 ,053-5245553 טל'  פרדס–חנה-כרכור,  המושב,  מרח'  חונוביץ', 
שהוא דירקטור יחידי ובעל שליטה בחברת יעקב ומירה חונוביץ 
בחברה  יחידה  מניות  ובעלת  דירקטורית  שהיא  בע"מ,   )1995(

הנ"ל, 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 3.7.2016, בשעה 
10.30, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב חונוביץ', מפרק

דיל קארד בע"מ
)ח"פ 51-476790-4(

)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 

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

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

 ,14.6.2016 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.

רז פרידמן, מפרק

נעם הוד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-517882-0(

)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   ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יגאל יעקב יפה, מרח' בן יהודה 135, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,14.6.2016 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.

יגאל יעקב יפה, מפרק

מ.ד. ציוד בטיחות וכיבוי אש בע"מ
)ח"פ 51-346832-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דרי, 

מרח' כצנלסון 28, קריית טבעון, טל' 04-9835754, למפרק החברה.

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

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

 ,20.6.2016 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.

מאיר דרי, מפרק
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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 4.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס רגב, מפרק

אלון פרידלר - בגדי עבודה בע"מ
)ח"פ 51-271708-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון פרידלר, 

מרח' הבשור 79, שוהם, טל' 052-3430530, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון פרידלר, מפרק

מיקי פלד - סולן הפקות בע"מ
)ח"פ 51-278431-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רביב צפרוני, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6109000, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2016, בשעה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  ושות',  מאירי  מטרי  אצל   ,12.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רביב צפרוני, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,30.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,052-5020779 טל'  נצרת,   ,305 מת"ד  ספדי,  סאמיה 

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.

 ,31.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד סאלח ספדי, רח' 705, נצרת, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

סאמיה ספדי, מפרק

מידאס-טק בע"מ
)ח"פ 51-302841-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
צבי קסטל, מרח' התבור 2, אלפי מנשה, טל' 050-5406754, 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 1.8.2016, בשעה 
10.00, אצל משרד עו"ד אברהם נאמן, רח' פנחס רוזן 72, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

צבי קסטל, מפרק

א.י.א רגב בע"מ
)ח"פ 51-460866-0(

)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   ,4.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עמוס רגב, מרח' בנבנישתי 9, ראשון לציון, טל' 050-8862670, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 



ילקוט הפרסומים 7251, י"ב בניסן התשע"ו, 20.4.2016  5294

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב דוד, 
מרח' התע"ש 4, רמת גן, טל' 03-6136633, למפרק החברה.

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

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

 ,10.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב דוד, עו"ד, מפרק

אמות בונים - ביצוע עבודות קבלניות בע"מ
)ח"פ 51-424264-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יוסי מימון, משד' נורדאו 26, תל אביב, טל' 054-9198008, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אבי סרוסי, רח' קרליבך 12, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יוסי מימון, מפרק

אמות בונים הנדסה ויזמות בניה בע"מ
)ח"פ 51-391118-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יוסי מימון, משד' נורדאו 26, תל אביב, טל' 054-9198008, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אבי סרוסי, רח' קרליבך 12, תל אביב, לשם 

מדשאות פרויקטים ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-464863-3(

)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   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רותם ריעני, מרח' הדקל 54, תל מונד, טל' 09-7967652, 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 8.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רותם ריעני, עו"ד, מפרק

הובלות ס.אליהו ובניו 2001 בע"מ
)ח"פ 51-313477-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,82000 גת  קריית  פ"ז,  כיכר   ,49 גילת  מבניין  זיו-אלבז,   אברי 

טל' 08-6889893, 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 9.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק

נעלי קרולין 2006 בע"מ
)ח"פ 51-381269-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.4.2016, התקבלה החלטה 
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ספרקל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-366480-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
2, ת"ד 44604, חיפה, טל' 04-8662025,  אמיר סאבא, מרח' חורי 

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 1.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאבא אמיר, עו"ד, מפרק

הון זך בע"מ
)ח"פ 51-481084-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-6705267 טל'   ,38955 הרוא"ה  כפר   ,73 מת"ד  בלטמן,  דותן 

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 4.9.2016, בשעה 
לשם  תקווה,  פתח   ,26 ההסתדרות  רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דותן בלטמן, עו"ד, מפרק

נמיר אדלבי - חברה לעריכת דין
)ח"פ 51-362853-7(

)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 

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

של החברה.

יוסי מימון, מפרק

אמות בונים החזקות בע"מ
)ח"פ 51-428562-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יוסי מימון, משד' נורדאו 26, תל אביב, טל' 054-9198008, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אבי סרוסי, רח' קרליבך 12, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יוסי מימון, מפרק

בי דיירקט בע"מ
)ח"פ 51-456171-1(

)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   ,24.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא יקותיאל, משד' יהודית 8, תל אביב, טל' 03-6915656, למפרק 

החברה.

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

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

 ,24.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא יקותיאל, עו"ד, מפרק
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 ,26.5.2016 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

גרינגן תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-476928-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,27.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2016, בשעה 
9.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

סושיאל בילונג בע"מ
)ח"פ 51-502433-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216,   את עו"ד לירז 

טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2016, בשעה 
9.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

התקבלה   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאג'ד פאהום, מרח' 609, מס' 19, נצרת 16000, טל' 073-7527800, 

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 4.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאג'ד פאהום, עו"ד, מפרק

דיזילנד בע"מ
)ח"פ 51-261188-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

רובין סמואל, מרח' הדקל 18, נווה ימין, למפרק החברה.

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

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

 ,2.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, 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.

רובין סמואל, מפרק

טלנט סולושן )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-315437-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
הרצל שאוליאן, מרח' סוקולוב א/83, דירה 4, רמת השרון, טל' 

050-7777225, למפרק החברה.

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

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

 ,21.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

הרצל שאוליאן, מפרק

יוסי צור אסטרטגיות בע"מ
)ח"פ 51-444110-4(

)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   ,27.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד שגיא אונגר, מרח' דרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, 

גבעתיים 53454, למפרק החברה.

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

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

 ,27.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא אונגר, עו"ד, מפרק

סווד שרותים בע"מ
)ח"פ 51-347049-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דוד אזיקיאל, מרח' האורנים 9א, כפר שמריהו, טל' 052-6965750, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד יואב קליין, רח' המגדל 6, בית יצחק, לשם 

קליק סטורם בע"מ
)ח"פ 51-477821-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נגב מינרלים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-365329-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רוית ברעם-מזור, מרח' דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, 

תל אביב, טל' 03-7912800, 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.

 ,21.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוית ברעם-מזור, עו"ד, מפרקת

קווינסי שאוליאן בע"מ
)ח"פ 51-398246-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 



ילקוט הפרסומים 7251, י"ב בניסן התשע"ו, 20.4.2016  5298

טקסטונומי בע"מ
)ח"פ 51-413838-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דנה גולן, מרח' לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-6250500, 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.

 ,21.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה גולן, עו"ד, מפרקת

סלע אדום יעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-523870-7(

)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   ,23.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  יהוד,   ,125 ת"ד   ,43 העצמאות  דרך  מרח'  מנורי,  אלדר 

החברה.

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

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

 ,24.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

רנפן שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-304337-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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

של החברה.

דוד אזיקיאל, מפרק

לנקרי עופר משרד עורכי דין
)ח"פ 51-436534-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 04-6790110 טל'  טבריה,  זכאי,  בן  יוחנן  מרח'  פחימה,  יפעת 

למפרקת החברה.

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

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

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת פחימה, עו"ד, מפרקת

מעהד אלגבר ללארשאד אלתאנו ואלאקאדימי בע"מ
)ח"פ 51-479488-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טארק 

מצלחה, מכפר קרע 3007500, טל' 050-5573790, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אל–ירמוך 6, כפר קרע, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טארק מצלחה, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגבאריה עבד אל באסט, מפרק

מ.א. פתרונות חשבונאיים בע"מ
)ח"פ 51-372595-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אגבאריה מוחמד, מת"ד 255, מושירפה, מעלה עירון 30920,  טל' 

054-5749102, 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.

 ,29.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגבאריה מוחמד, מפרק

גזמאוי את אבו שקרה ושות'
)ח"פ 51-242669-3(

)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   ,23.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבו  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 

שקרה חאלד, מת"ד 1163, אום אל–פחם 30010, למפרק החברה.

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

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

 ,30.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' מחאגנה, אום אל–פחם 30010, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אבו שקרה חאלד, מפרק

התקבלה   ,20.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסי גמזו, מרח' דרך אבא הלל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-5755686, 

למפרק החברה.

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

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

 ,24.7.2016 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.

יוסי גמזו, עו"ד, מפרק

עזר אלי - השקעות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-135348-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.3.2016, התקבלה החלטה 
נתנאל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 
 שנלר, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, הבניין העגול, תל אביב, 
למפרק   ,netanel@rosak-law.com דוא"ל   ,03-6081451 טל' 

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 25.7.2016, בשעה 
10.00, במשרד עורכי דין רוזנברג, אברמוביץ, שנלר, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

נתנאל שנלר, עו"ד, מפרק

אגבא פארם בע"מ
)ח"פ 51-256805-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,23.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אגבאריה עבד אל באסט, מת"ד 1163, אום אל–פחם 30010, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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עוז חיים, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, טל' 077-4050439, 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 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוז חיים, עו"ד, מפרק

מצלח - מיחשוב מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-350683-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אהרון שורץ, מרח' התע"ש 13, כפר סבא, טל' 09-7689555, 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 1.8.2016, בשעה 
דין, בכתובת הנ"ל, לשם  עורכי  ושות',  ציגלר  10.00, אצל שורץ, 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אהרון שורץ, עו"ד, מפרק

בוגל בע"מ
)ח"פ 51-295213-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,052-8773480 טל'  רעננה,   ,44/2 אילן  בר  מרח'  לנדאו,  גלוריה 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
סופי של  דוח  13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 

מכללת אלעולא בע"מ
)ח"פ 51-312906-4(

)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   ,22.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אגבאריה עבד אלכרים, מת"ד 1163, אום אל–פחם 30010, 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.

 ,31.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, משירפה 30016, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגבאריה עבד אלכרים, מפרק

קרן דביר ברקוביץ ושות', עורכי דין
)ח"פ 51-438098-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן דביר ברקוביץ, 
מרח' עינב 37ב, בית חשמונאי, טל' 052-2467587, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן דביר ברקוביץ, מפרקת

אי-שם נוי בע"מ
)ח"פ 51-411810-8(

)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   ,30.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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תנועת התנערות בע"מ
)ח"פ 51-386548-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יעקב פסט, מרח' נחלה 15, שואבה, למפרק החברה.

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

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

 ,10.8.2016 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.

יעקב פסט, מפרק

משחטת בני חוסני זטמה בע"מ
)ח"פ 51-382037-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אלראם,  שכונת   ,3159 ת"ד   ,128/6 בית   ,5035 מרח'  אחמד,  ראיד 

נצרת, טל' 052-4217023, למפרק החברה.

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

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

 ,12.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראיד אחמד, מפרק

ש. גינדי גלובל בע"מ
)ח"פ 51-454517-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 

המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלוריה לנדאו, מפרקת

דוקו פתרונות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-434297-1(

)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   ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

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 4.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

נעמה שירותי כוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-531845-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רם תורן, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, 

קומה 39, תל אביב, טל' 03-6913999, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם תורן, עו"ד, מפרק
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סבח, מפרק

בן גל מנופים אילת בע"מ
)ח"פ 51-486252-3(

)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   ,28.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-6318388 טל'  אילת,   ,7/5 המלאכה  מרח'  אסרף,  משה  נטע 

050-5460918, 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 1.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטע משה אסרף, עו"ד, מפרק

יוצרים חינוך בע"מ
)ח"פ 51-482253-5(

)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 31.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים וורמברנד, מרח' 

המלך ג'ורג' 31, ירושלים, טל' 02-6335555, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים וורמברנד, רו"ח, מפרק

י.ש.ע עבודה עברית מגרשי ספורט בע"מ
)ח"פ 51-492641-9(

)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 9.1.2016, בשעה 16.00, במשרדה 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  החברה,  של  הרשום 
 ,1 זד"ל  מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות   ,2016 בינואר   9 מיום 

ראשון לציון, למפרק החברה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

 ,21.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שלמה גינדי, מרח' אהוד 8, רמת השרון, טל' 050-8900120, למפרק 

החברה.

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

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

 ,21.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה גינדי, מפרק

אריה - אשרי סחר ושיווק 2009 בע"מ
)ח"פ 51-427481-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ברק(,  )בית  חדרה,   ,37 סמואל  הרברט  מרח'  מורן,  אריה 

04-6767880, 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.

 ,28.8.2016 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.

אריה מורן, עו"ד, מפרק

אמות הסיפים
)ח"פ 51-434357-3(

)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   ,11.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלי סבח, מרח' מצפה נוף 88, כרמיאל, 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.

 ,31.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 




