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הודעה על אישור מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2  לחוק–יסוד:  25)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה, אישרה הממשלה את 
מינויו של חבר הכנסת אלי בן דהן לסגן שר במשרד הביטחון, 

מתמנה על ידי שר הביטחון.

בהתאם לסעיף 25)א( לחוק–יסוד: הממשלה, נמסרה הודעה 
בכנסת על מינוי סגן שר.

כ"ה באייר התשע"ו )2 ביוני 2016(
)חמ 3-3281-ה4(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()ד(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לסעיף  בהתאם  כי  הממשלה(,  חוק   - )להלן  התשס"א-12001 
ישראל  כי השר  לחוק–יסוד: הממשלה2, קבעה הממשלה,  16)ג( 
ראש  של  העדרו  בעת  וינהלן,  הממשלה  ישיבות  את  יזמן  כ"ץ 
הממשלה מהארץ, מיום כ"ט באייר התשע"ו )6 ביוני 2016( עד 

יום ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016(.

נמסרה  לחוק הממשלה, התשס"א-2001,  9)ב(  סעיף  פי  על 
הודעה לכנסת.

כ"ט באייר התשע"ו )6 ביוני 2016(
)חמ 3-3281-ה25(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מודיעים בזה, כי לפי סעיפים 53 ו–76ג)9()ב( לחוק התכנון 
מיתאר  תכניות  הממשלה  אישרה  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית לבנייה, לפיתוח ולשימור - שינוי   .1
מס' 1 - תמ"א 1/35;

תכנית מיתאר ארצית - יישובים כפריים הכלולים בלוח 2   .2
בתמ"א - תמ"א 1/35/ב;

עירוני  עורקי  כביש   -  200 כביש   - ארצית  מיתאר  תכנית   3
מערב לוד ומערכת מים - תמ"א 47/ד/1;

תכנית מיתאר ארצית לתחנות תדלוק - תמ"א 1/4/18;  .4

תכנית מיתאר ארצית - שינוי מדרג דרך מס' 461 בין צומת   .5
מערב יהוד )אוויה( למחלף מסובים - תמא 108/3;

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

תחזוקה  אתר   - לאומית  לתשתית  ארצית  מיתאר  תכנית   .6
ותפעול לרכבת ישראל "סדנאות אפרים" - תת"ל 45.

ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(
)חמ 3-697-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים ליושב ראש 
הכנסת

לפי חוק–יסוד: הכנסת

בחירה  על  הכנסת1,  לתקנון   )1(7 סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
20)א(  סעיף  לפי  הכנסת  ראש  ליושב  סגנים  של  כהונה  וסיום 
התשנ"ד-31994,  הכנסת,  לחוק   10 סעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד: 

וסעיף 2 לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

ביום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016( הסתיימה כהונתם   )1(
של חברי הכנסת אורן אסף חזן ונורית קורן בתפקיד סגן 

ליושב ראש הכנסת4;

ביום ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016( נבחר חבר הכנסת   )2(
חמד עמאר לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת;

חברת  נבחרה   )2016 ביוני   15( התשע"ו  בסיוון  ט'  ביום   )3(
הכנסת נאוה פרחי בוקר לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.

י' בסיוון התשע"ו )16 ביוני 2016(
)חמ 3-22-ה3(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

י"פ התשכ"ה, עמ 590; התש"ע, עמ' 1926.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"ו, עמ' 393.  2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התש"ע, עמ' 567.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7896.  4

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את ניר מישורי לב–טוב, שופט של בית 
במחוז  השלום  משפט  בתי  של  נשיא  סגן  להיות  שלום,  משפט 

הצפון.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את מורן מרגלית, שופט של בית משפט 

שלום, להיות סגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1



8439 ילקוט הפרסומים 7299, א' בתמוז התשע"ו, 7.7.2016 

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-11981, 
רישום  )מספר  "טף"  לעמותת  הכרה  ניתנה  כי  מודיעה   אני 
רוסיה  במדינות  בין–ארצי  באימוץ  לפעול   )58-031-760-0

ורומניה.

תוקף הכרה זו למשך שנתיים.

ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016(
)חמ 3-2820-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשס"ד, עמ' 445.  1

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: 
ט"ז  ביום  בישראל,  המסים  רשות  למנהל  נאצלה  הממשלה1, 
לפי  האוצר  שר  סמכות   ,)2014 בספטמבר   11( התשע"ד  באלול 
סעיף 61)ד( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-21963.

ג' בניסן התשע"ו )11 באפריל 2016(
)חמ 3-17-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  2

הודעה על מינוי נציגת משרד הכלכלה והתעשייה 
במינהלת מרכז השקעות

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א()3( לחוק לעידוד השקעות הון, 
זיוה איגר, כנציגת משרד הכלכלה  התשי"ט-11959, מיניתי את 

והתעשייה במינהלת מרכז ההשקעות.

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-506-ה6(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה   

ושר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  1

מינוי חבר ועדה
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

האזרחות,  לחוק  11)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוי,  שלמה  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
לחבר בוועדה המייעצת לשר הפנים לעניין החלטות והגשת 

בקשות לפי סעיף 11 לחוק.

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-649-ה2(

 
אריה מכלוף דרעי  

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810.  1

מינוי חברים בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, 

התשמ"ו-1986

)קרן  בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון 
לשמירת הניקיון(, התשמ"ו-11986, ועל פי המלצת ועדת הפנים 
 23( התשע"ו  א'  באדר  י"ד  מיום  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת 
בפברואר 2016(, אני ממנה את גיל ליבנה ואת יחיאל זוהר לנציגי 

ציבור בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון.

תוקף המינוי לחמש שנים מיום חתימתו, וכל עוד הממונים 
מכהנים בתפקידם.

כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(
)חמ 3-1823-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

י"פ התשי"ט, עמ' 2690.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2

מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים
לפי תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים )הקמת קרן 

למניעת זיהום ים(, התש"ם-1979

שפיכתם  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ים(,  זיהום  למניעת  קרן  )הקמת  הים  מי  לתוך  שמנים  של 
התש"ם-11979, אני ממנה את חשב המשרד להגנת הסביבה, 
במקומו  ים,  זיהום  למניעת  הקרן  בהנהלת  לחבר  מילמן,  שי 

של עמי טלמור2.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-273-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התש"ם, עמ' 96; התש"ן, עמ' 306.  1

י"פ התש"ן, עמ' 3364.  2

מינוי ממונה למועצה הדתית כפר יונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את יעקב 
מיוסט, לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה על המועצה 

הדתית כפר יונה, במקומו של שמעון חזוט2.

ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3186.  2

מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א()6( וסעיף 48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את סלמאן אלשיך, לממלא 

 
עמ'  450; התשל"ג,  עמ'  307; התשנ"ה,  עמ'  ס"ח התשכ"ה,   1

228; התש"ן, עמ' 168.
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שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  זכויות החולה  3 לתקנות  ותקנה  התשנ"ו-11996, 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, 
הירושלמי  המרכז  של  האתיקה  ועדת  הרכב  את  משנה  אני 
מקום  לממלא  פיקהולץ,  ערן  ד"ר  את  וממנה  הנפש,  לבריאות 

רופא מומחה, במקומו של ד"ר מיגל שסטצקי3.

א' בסיוון התשע"ו )7 ביוני 2016(
)חמ 3-2753(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכלל של משרד הבריאות  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשע"ד, עמ' 837.  2

י"פ התשע"א, עמ' 6329.  3

מינוי שופטת
לפי חוק ראש הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הון(, 

התשנ"ד-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הרשות המקומית וסגניו 
)הצהרת הון(, התשנ"ד-11993, אני קובעת בזה כי צפורה ברון, 
שופטת  לשמש  תמשיך2  בדימוס,  המחוזי  המשפט  בית  שופטת 

שהחוק האמור מגדיר את סמכויותיה.

תוקף המינוי שלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ו )13 ביוני 
.)2016

ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016(
)חמ 3-2533(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 32; התשס"ד, עמ' 429.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 4222.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  257א  סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  257א)א(  בסעיף  כאמור  מתאימה,  הכשרה  שעברו 
ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן,  המנויים  האנשים  את  מסמיך 

החוק והתקנות לפיו:

השם
תחום הסמכה
)מרחב תכנון(

מחוז הצפון

מרום הגלילרפאל בריח

גליל תחתוןגלעד וונא-ישראלי

גליל עליוןרועי יוגב

מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון 
וזאת כל עוד הוא משמש בתפקיד עובד  ולבנייה מחוז חיפה2, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ה באייר התשע"ו )2 ביוני 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

י"פ התשס"ו, עמ' 51.  2

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים 

של ליטר חלב(, התשע"ב-2012

משק  תכנון  לתקנות  9)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
חלב(,  ליטר  של  המזעריים  המחירים  לעדכון  )מנגנון  החלב 
התשע"ב-12012, אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו 

ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, הוא כלהלן:

היחידה
  מחיר ליחידה 

בשקלים חדשים
    מחיר ליחידה כולל 

ההיטל בשקלים חדשים

1.81861.8566ליטר חלב

30.7600ק"ג חלבון

16.5631ק"ג שומן

0.18190.2199ליטר נוזלים

י"ז בסיוון התשע"ו )23 ביוני 2016(
)חמ 3-4463(

שלמה בן אליהו  
המנהל הכללי של משרד   
החקלאות ופיתוח הכפר  

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התשע"ו, עמ' 5130.  1

הסמכה
לפי סעיף 21 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, אני 
במשרד  רפואיים  למקצועות  הציבור  קבילות  נציב  את  מסמיך 

הבריאות -

למנות ועדת בדיקה לפי סעיף 21)א()3( לחוק;  )1(

לקבל ממצאים ומסקנות של ועדת בדיקה לפי סעיף 21)ב(   )2(
לחוק;

לקבל פרוטוקול של ועדת בדיקה לפי סעיף 21)ג( לחוק;  )3(

להורות על מסירת פרוטוקול של ועדת בדיקה לצורך ניהול   )4(
אם  21)ה(,  סעיף  הוראות  לפי  משמעתי  הליך  או  חקירה 
החליט המנהל הכללי לפתוח בהליך משמעתי על פי דין, 

או להגיש תלונה נגד אדם בשל חשד למעשה פלילי.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-2753(

משה בר סימן טוב  
                                      המנהל הכללי של משרד הבריאות

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  1

                                      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 978.  2
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השם
תחום הסמכה
)מרחב תכנון(

באר שבעפאולה פינקלשטיין

באר שבענורית קירשנר

בני שמעוןרון שמואלי

שפיראיילה חוברה שרמי

נתיבותמורן שרוני

באר טוביה.יעקב כהן

תוקף ההסמכה רק כל עוד משמש המפקח במשרתו.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(

)חמ 3-2160-ה3(
אבי כהן  

מנהל אגף בכיר ארצי   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
)18 באפריל  י' בניסן התשע"ו  ביום  התשס"ח-12008, הסמכתי 
2016( את פקח העירייה יוסף שובל, אשר קיבל הכשרה מתאימה 

לכך, לפקח אכיפה סביבתית בתחום עיריית יבנה לפי חוק זה.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
בעיריית יבנה.

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-4029(

צבי גוב ארי  
ראש עיריית יבנה  

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
צפון תמ"מ 8/9/2 - ראמה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד שינוי 

מס' 8 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז צפון, תמ"מ 9/2: ראמה.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
 )2016 באפריל   5( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ו  מתאריך   594 מס' 

והחליטה על הפקדתה.

מטרות התכנית: הרחבת תחום הפיתוח של יישוב עירוני 
ראמה לצפי אוכלוסייה של 10,000 נפש.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

השם
תחום הסמכה
)מרחב תכנון(

בית שאןניצן יונה

מעלה חרמוןמעוז יונה

מעלה חרמוןגד לגזיאל

קצריןעידן דוד נחום

מעלה נפתליוחיד עאמר

גליל מרכזיאשרף עזאם

נצרת עיליתרעיה רובינשטיין

מגדל העמקרופאט ממדוב

צפתנבו גואטה

צפתיוסף חיים לגזיאל

מחוז חיפה

שומרוןאליהו גבאי

קריותאיריס דהן

חוף הכרמלאנטולי קאגן

מחוז מרכז

פתח תקווהגלעד הלוי

יהודאלון כובני

רחובותאביעד כפיר

נתניהאלי שרבקוב

מחוז תל אביב

בת יםאלכסנדר דיבינסקי

בני ברקטל מוטולה

תל–אביב-יפוחן קורלנדסקי

חולוןיקיר אהרון קינן

מחוז ירושלים

הראליוסף סיידו

מחוז דרום

אבו בסמהאמיר שמעון אסף

קריית גתגל נתנאל אטיאס

קריית מלאכימוטי אברג'ל

קריית מלאכילירז כהן

חוף אשקלוןיערית אביגייל ביטון
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מקום התכנית: מחוז: צפון; נפה: עכו; מרחבי תכנון מקומי: 
בקעת בית הכרם, מרום הגליל ושטח מחוזי; רשויות מקומיות: 
ראמה, מרום הגליל ושטח בלא שיפוט; גושים שלמים: 18841, 
חלקי גושים 18828, 18829, 18830, 18831, 18833, 18834, 18835, 
 ,18872 ,18864 ,18843 ,18842 ,18840 ,18839 ,18838 ,18837 ,18836

.19170

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לפי  שאושר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
סעיף 100)3( לחוק, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
ירושלים   ,6158 ולבנייה, מינהל התכנון, ת"ד  הארצית לתכנון 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,9195016
מחוז צפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
ותכלול  בכתב  תהיה  הפנייה   .1753005 מיקוד  עילית,  נצרת 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס', טלפון נייד, דואר 
אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז צפון, בניין סיטי 1, אזור 
תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית, מיקוד 1753005, 
קריית   ,2 קפלן  רח'  התכנון,  מינהל  ובארכיב   ,04-6508553 טל' 
רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646 טל'  ירושלים,  גוריון,  בן 
לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
ניתן לקבל באתר  נוסף  ובתיאום מראש. מידע  פתוחים לקהל, 

.http://www.iplan.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-697-ה5(

                                          אביגדור יצחקי
                         יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

הודעה בדבר פרסום בקשה להקלה מתת"ל מס' 35 
- הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות 

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לתכנון  הארצית  לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
 149 סעיף  לפי  להקלה  בקשה  לאומיות  תשתיות  של  ולבנייה 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, על ידי חברת קונטור 
נלוות  ולתשתיות  המלח  ים  הגנות   -  35 מתת"ל  בע"מ,  אסט 

)להלן - התכנית המאושרת(.

לוט  )בין מלון  בוקק  עין   - ים המלח  קניון  תיאור המקום: 
למרכז מסחרי  עין התכלת(, ים המלח.

                           
י"פ התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

מהות ההקלה המבוקשת: הקלה מהוראות תת"ל 35 בנוגע 
לביצוע קומת חניון ומעבר רכב לפריקה וטעינה בעבור הקניון 
וקניונית שכנה )בלא מערכות טכניות( במפלס הנמוך מהקבוע 
בהוראות התת"ל. ההקלה המבוקשת היא לביצוע מפלס בגובה 
סעיף  לקניון.  ההיתר  במסגרת  וזאת  מי"ה  ברשת   + מ'   13.70
4.3.2 )ד.2( בהוראות תת"ל 35 קובע כי: "לעת מתן היתר לבנייה 
במגרשים אלה )מלונות ומבנים אחרים( ייקבע המפלס התחתון 
המפלס  פי  על  קיים  לבניין  תוספת  או  חדש  מבנה  של  ביותר 
המרבי של מי המאגר על פי התכנית שבתוקף בתוספת של 1.5 
מ'". מאחר שהמפלס המרבי שנקבע למי התמיסות הוא 15.10 
מ'+, לאחר תוספת 1.5 מ', אסורה בנייה על פי הוראות התכנית 

במפלס הנמוך מ–16.60 מ'+.

הנחיות  עם  אחרת  מאושרת  תכנית  ע"פ  ייעוד  ייעוד: 
מיוחדות.

טבלת גושים חלקות:

גוש
מוסדר/לא 

מוסדר

גוש 
בשלמות/

חלקי
חלקות 
בשלמותן

חלקי 
חלקות

19חלקימוסדר100422

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

או  בבניינים  בקרקע,  מעוניין  כל  הבקשה:  במסמכי  עיון 
לעיין  רשאי  ההקלה  מאישור  להיפגע  שעלול  הנ"ל  בנכסים 
בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  הבקשה  בעותקי 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה   )1(
רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים  94383, טל' 02-5312666, 

פקס' 077-4448813;

קריית  דרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )2(
טל'  שבע,  באר   68 ת"ד   ,4 התקווה  רח'   הממשלה, 

08-6263791, פקס' 08-6263797;

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר, נווה זוהר 86910,   )3(
טל' 08-6688841, פקס' 08-6584102;

מינהל  של  האינטרנט  באתר  גם  זו  בהודעה  לעיין  ניתן 
תתל/35/הק/1/  )בקשה   www.moin.gov.il בכתובת:  התכנון 

 .)2016

התנגדות מנומקת לבקשה זו אפשר להגיש בכתב למשרדי 
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בהתאם 
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :לפרטים שלעיל או בכתובת המייל
בתוך 15 ימים ממועד פרסום הודעה זו ולציין כתובת מדויקת, 
מספר טלפון, פקס' וכתובת דואר אלקטרוני )ככל שישנם(. אין 

צורך לצרף תצהיר עו"ד. 

לתכנון  הארצית  הוועדה  לפני  לדיון  יובאו  ההתנגדויות 
ולבנייה של תשתיות לאומיות. 

כ"ד בניסן התשע"ו )2 במאי 2016(
)חמ 3-4689(

                                          אביגדור יצחקי
                                    ראש מטה הדיור הממשלתי

                           ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
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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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/9124 
עמ'  התשס"ב,   ,5075 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2383
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי 

פתוח ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בנוי(,  )שטח   18386 גוש  תרשיחא,  במעלות  קרקע  חטיבת   
1,446 מ"ר; הייעוד:  24, שטח מיועד להפקעה:   ,13  ,9 ח"ח 

שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/4344 
עמ'  התשמ"ה,   ,3123 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,342
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,)18429 גוש  )לשעבר   18597 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
שטח  הייעוד:  מ"ר;   985 להפקעה:  מיועד  שטח   ,3 ח"ח 

לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/4344  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
342, מוסרת בזה  3123, התשמ"ה, עמ'  בילקוט הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 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, 
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 במעלות - גוש 18597 )לשעבר גוש 18429(,   
שטח  הייעוד:  מ"ר;   2,045 להפקעה:  מיועד  שטח   ,8 ח"ח 

לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/18425 
עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5670
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 

 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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, 
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 במעלות - גוש 18739, ח"ח 18, שטח מיועד   
להפקעה: 681 מ"ר; הייעוד: ספורט.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/18425 
עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5670
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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 

__________
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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הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/2108 
עמ'  התשל"ט,   ,2476 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,114
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
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

 ,1 רשומה  חלקה  חלקי   ,18383 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
שטח מיועד להפקעה: 1,211 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

מיועד  שטח   ,28 ח"ח   ,18739 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
להפקעה: 4,797 מ"ר; הייעוד: ספורט.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   223-0244731
עמ'  התשע"ד,   ,7067 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,6983
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
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 במעלות -  

גוש
חלקה

רשומה
בשלמות/

חלקית
שטח מיועד

להפקעה )מ"ר(

9,277בשלמות1859911

5,890חלקית9, 1873410

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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ג/223-0262154-22043 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
עמ'  7170, התשע"ו,  בילקוט הפרסומים  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2130
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

השטח   ,36  ,13 ח"ח   ,18378 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
המיועד להפקעה: 15,514 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/21925 
עמ'  התשע"ו,   ,7168 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2040
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/13876 
עמ'  התשס"ז,   ,5694 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3662
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בשלמות,   13 חלקה   ,18596 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
812 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני  השטח המיועד להפקעה: 

ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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 במעלות תרשיחא -  

ח"חגוש
שטח מיועד

להפקעה )מ"ר(

187382240

18300

הייעוד: שטח לבנייני ציבור.  

לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
עילית  נצרת   ,29 יצחק  מעלה  רח'  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
1753005, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא, רח' האורנים 1, מעלות 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/18425 
עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5670
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 במעלות, גוש 18391, ח"ח 4, השטח המיועד   
להפקעה: 1,458 מ"ר; הייעוד: ספורט.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/18425 
עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5670
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

__________
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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תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/14693 
עמ'  התשס"ו,   ,5478 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1147
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - שטח לבנייני ציבור.  .4

בשלמות,   5 חלקה   ,19442 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
השטח המיועד להפקעה: 1,774 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני 

ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע - שטח לבנייני ציבור.  .4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18739, ח"ח 19, השטח   
המיועד להפקעה: 880 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/10352 
עמ'  התשס"ד,   ,5234 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,222
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18391, ח"ח 8, השטח המיועד   
להפקעה: 5,603 מ"ר; הייעוד: שטח למבנה ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

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

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/1609 
עמ'  התשס"ט,   ,5988 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5331
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
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 - שטח לבנייני ציבור.  .4

חטיבת קרקע במעלות, גוש 18597, ח"ח 18, השטח המיועד   
להפקעה 3,193 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/3434 
עמ'  התשנ"א,   ,2704 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1390
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/20394 
עמ'  התשע"ד,   ,6755 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3799
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במעלות -  

ח"חגוש
שטח מיועד

להפקעה )מ"ר(

1859519924

35301

1859629331

הייעוד: שטח לבנייני ציבור.  

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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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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 במעלות, גוש 18407, ח"ח 11, השטח המיועד   
להפקעה: 7,343 מ"ר; הייעוד: שטח למבנה ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/18425 
עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,5670
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
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 במעלות, גוש 18739 -  

ח"ח
שטח מיועד

להפקעה )מ"ר(

12939

20321

)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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, 
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

 ,)18382 גוש  )לשעבר   18738 גוש  במעלות,  קרקע  חטיבת   
חלקה 16 בשלמותה, השטח המיועד להפקעה: 2,571 מ"ר; 

הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________
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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/5419 
עמ'  התשנ"ג,   ,4073 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,972
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(

)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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
ג/7215,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4407, 
התשנ"ו, עמ' 3265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שבילים, שטח 

ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעילוט, המזוהה כגוש 17486,וחלקי חלקות   
האלה:

ייעודשטח במ"רח"ח

שביל, שצ"פ ושטח למבנה 22,171
ציבור

שביל, שצ"פ ושטח למבנה 51,486
ציבור

כ"ט באייר התשע"ו )6 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

ח"ח
שטח מיועד

להפקעה )מ"ר(

21406

29354

17605

30519

הייעוד: שטח ציבורי פתוח.  

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,1753005
מעלות   ,1 האורנים  רח'  תרשיחא,  מעלות  ולבנייה  לתכנון 
תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/2614 
עמ'  התשל"ח,   ,2465 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2521
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תרשיחא   מעלות 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש   18384(  18439 גוש  תרשיחא,  במעלות  קרקע  חטיבת   
 20,393 9, השטח המיועד להפקעה:   ,8 ישן(, חלקי חלקות 

מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.
__________

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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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

מרכז   מחוז

לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום   החוק
השעה)  2014תשע"ד –(הוראת

מקומי: זמורה, שורקות תכנון מחוז: מרכז, מרחב
מס':  לדיור מועדפת תכנית אישור בדבר הודעה

  1003תמל/ 
מערב יבנה התכנית: גן   שם

הודע בזה לסעיףנמסרת לקידום 21ה, בהתאם לחוק
השעה)  לדיור (הוראת מועדפים במתחמים  –הבניה

תכנ2014תשע"ד אישור מס': בדבר לדיור מועדפת ית
 21 -תשריט 31 -גרסת: הוראות1003תמל/ 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיחס לתכניות   ת
היחס התכניתסוג מספר

 2/ 102/ 598זמ/ מק/ שינוי
102/ 598זמ/ שינוי
 3/ 598זמ/ שינוי
/ בר76משמ/ שינוי
 2/ א/ 240בר/ מק/ שינוי
 / א240בר/ שינוי
/ בר75משמ/ שינוי
166בר/ שינוי
240בר/ שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומ יבנהמועצה גן   ית

גדרות אזורית   מועצה
יבנה חבל אזורית   מועצה

יבנה גן של הבנוי לשטח ממערב המשתרע השטח
  ודרומית למושב גן הדרום;

המגינים, דרך הרחובות בין המתוחמת שטח חטיבת
  קנדה ויהודה עמיחי;

הגישה (כביש דרך שטח3922תוואי בין ) המחברת
מס'  דרך לבין ו 42התכנית ממזרח הדרום.הינו לגן   מצפון

  X: 171697קואורדינטה
  Y: 633795קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות:  186גוש:    .83, 34חלקי
במלואן:  187גוש:    .12, 9חלקות
חלקות:  187גוש:    .15, 14, 13חלקי
חלקות:  563גוש:    .69, 67חלקי
חלקות:  882גוש:    .30, 27, 26, 18חלקי
חלק 884גוש:    .78, 74, 69, 68, 67, 64, 63ות: חלקי
במלואן:  885גוש:    .10חלקות
חלקות:  885גוש:  , 23, 18, 15, 13, 12, 11, 9חלקי

25 ,27 ,33.  

חלקות:  986גוש:    .4חלקי
חלקות: 1003גוש:    .7, 6, 5חלקי
במלואן: 2767גוש:    .166, 51, 22חלקות
חלקות: 2767גוש:    .52, 21, 17, 6חלקי
במלואן: 2768גוש:    .26, 25, 24, 23, 11, 10, 4חלקות
חלקות: 2768גוש:    .6, 5חלקי
במלואן: 2769גוש:  , 24, 18, 17, 16, 15, 14חלקות

26 ,28 ,29 ,33 ,34.  
  

  מגרשים:
זמ/ 2039 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/  405 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/  930 לתכנית   102/ 598בהתאם

לתכנית2016   102/ 598זמ/ בהתאם
זמ/  924 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/  940 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/  400 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/  561 לתכנית   102/ 598בהתאם

זמ/ 2019 לתכנית   102/ 598בהתאם
זמ/ מק/  570 לתכנית   2/ 102/ 598בהתאם
זמ/  570 לתכנית   102/ 598בהתאם

  

התכנית:   מטרת
יבנה1,546תוספת  .1 לגן דירות 262מתוכן - יח"ד

ו מיוחד).   240-קטנות מוגן (דיור   לדיור
צפון  .2 יבנה, לכיוון גן את שיחבר גישה כביש התווית

רכבת.42לכביש ולתחנת ציבורית תחבורה   , למרכז
נגב  .3 ירקון קו רצועת בתחום ליניארי פארק יצירת

השכו ולתושבי בכלל היישוב לתושבי נהוהנגשתו
בפרט.   המתוכננת

וצירים  .4 אופניים שבילי דרכים, מערכת מערכת התווית
המתוכננת השכונה תושבי לשימוש רגל להולכי

היישוב. של הוותיקים האזורים נגישות  אל   ולקשר
כפי  .5 יבנה בנחל הטייה, וטיפול פתרון אימוץ

בר/ בתכנית   /א.240שמפורט
  

התכנית: הוראות   עיקרי
יעודי  .1 ג' , דיורקביעת ב', מגורים למגורים קרקע

ומשרדים,  מסחרית, מסחר מיוחד, מסחר, חזית
פתוחים,  ציבוריים ציבור, שטחים ומוסדות מבנים
משולבות, שבילים,  ציבורי, דרכים, דרכים פארק/ גן
המתארי החלק בשטח הנדסיים ומתקנים חניונים

זמ/ תכנית   .102/598של
למגורים  .2 קרקע יעודי ציבורייםקביעת ב', שטחים

ומבנים פתוחים שטחים של משולב פתוחים, ייעוד
חנייה, דרך הכולל ציבור משולבת, ומוסדות ודרך

פתוח פרטי ושטח ספורט אזור בחטיבת -במקום
המגינים, דרך הרחובות בין המתוחמת השטח

עמיחי. ויהודה   קנדה
ומוסדות  .3 ג', מבנים למגורים קרקע יעודי קביעת

ציבורי, ציבור,  פתוחים, פארק/ גן ציבוריים שטחים
חקלאית קרקע במקום וחניון דרכים, שבילים

מים לפיתוח -ונחל/תעלה/מאגר המוצע בשטח
לתכנית  זמ/   .102/598מדרום



8453 ילקוט הפרסומים 7299, א' בתמוז התשע"ו, 7.7.2016 

נופי  .4 טיפול ו/או ודרך לדרך יעודי  קרקע - קביעת
הגישה דרך תוואי בשטח חקלאית קרקע במקום

  . 42לכביש
נח  .5 יעוד קרקעקביעת במקום מים ל/תעלה/מאגר

דרך, להסדרת במקום פתוחים חקלאית, ושטחים
לכביש הגישה דרך בתחום -42תוואי הנמצא

בר/   /א.240ובר 240תכניות
דרכים.  .6 והרחבת דרכים   ביטול
התכליות, השימושים, ההוראות, המגבלות,   .7 קביעת

השונים. הקרקע ביעודי הבנייה וזכויות ההנאה   זיקות
בנייה.  .8 היתרי למתן תנאים   קביעת
התכנית.  .9 בשטח ופיתוח בינוי, עיצוב הוראות   קביעת

  

בתאריך:  בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך: 20/11/2015 התכנית בתחום שלטים גבי , על
הפנים  20/11/2015 משרד של האינטרנט ובאתר

  .22/11/2015בתאריך: 
  

במ נמצאת האמורה הארציתשרדי:התכנית הוועדה
מועדפ מתחמים של ולבניה נשריםלתכנון לדיור, כנפי ים

במשרדי: ועדה, ו02-5954480/4 'טל ,ירושלים 22 כן
עקרון קרית סנטר זמורה, ביל"ו ובניה לתכנון מקומית

לתכנון08-6223088טלפון: 70500 מקומית ועדה
ברנר גבעת ברנר שורקות, גבעת 60948ולבניה

בכתובת: ובאתר התכנון מינהל של באינטרנט
www.iplan.gov.il ,בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל

ובאתרי לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
  האינטרנט.

  
  

לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום   החוק
השעה)  2014תשע"ד –(הוראת

מקומי: שהםמחוז: מרכז תכנון   , מרחב
מס':  לדיור מועדפת תכנית אישור בדבר הודעה

  1007תמל/ 
התכנית: תמל   1007שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה לקידום 21נמסרת לחוק
השעה)  לדיור (הוראת מועדפים במתחמים  –הבניה

מס':   2014-תשע"ד לדיור מועדפת תכנית אישור בדבר
  23 -תשריט 43 -גרסת: הוראות  1007תמל/ 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2/ 4תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שהם כא   שכונה

  X: 194870קואורדינטה
  Y: 654748טהקואורדינ

  

  
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 4964גוש:    .41חלקות
חלקות: 4964גוש:    .45, 43, 42, 38, 29, 28, 16חלקי
במלואן: 4965גוש:    .24חלקות
חלקות: 4965גוש:    .41, 40, 36, 33חלקי
חלקות: 5909גוש:    .65, 64, 63, 61חלקי
חלקות: 6859גוש:    .156חלקי

  

התכנ   ית:מטרת
מ.מ. שוהם.   א.  שיפוט בשטח חדשה שכונה הקמת

תכלול אשר ועוד1220שכונה למגורים  200יח"ד
ועוד מיוחד מגורים מיוחד 24יח"ד דיור יחידות

ובסה"כ   מוגבלויות עם לאנשים 1444המיועדות
שכונתית ברמה ציבור ומוסדות מבנים כולל יח"ד

עם ונופש, שצפ, שצפ ישובית, ספורט הנחיותוכלל
חדשות. ודרכים   מיוחדות, חניות

מדרך  ב.  לשהם נוספת חיבור צומת   .444הסדרת
לכניסה  ג.   פנאי למוקד מיוחדות הוראות עם שצפ

ל מזרחית שהם   .444- לפארק
ג' ו30%קביעת  ד.   במגורים קטנות".- מיח"ד   ד' כ"דירות
להולכיה.   וגשרים מעברים הקמת תאפשר התכנית

נח בשצ"פ עריף.רגל בית   ל
  

התכנית: הוראות   עיקרי
הדרומית  א.  לכניסה מזרחית חדשה שכונה הקמת

ליעודים חקלאי מאזור יעוד שינוי ידי על לשהם
ומסחר,  מיוחד ב, ג, ד, למגורים הבאים: למגורים
ונופש,  ציבור, לנחל, לספורט ומוסדות למבנים
נופית, לדרך מוצעת, לחניון, לדרך לשצפ, לדרך

פנאימשולבת, למוקד מיוחדות הוראות עם לשצפ
מכביש חדשה כניסה   .444ולצומת

השטח.  ב.  ולפיתוח לבינוי וזכויות הוראות   קביעת
עריף.  ג.  בית לנחל תוואי   הסדרת
נבלט.  ד.  לנחל תוואי והסדרת   הסטת

  

בתאריך:  בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התכנ18/12/2015 בתחום שלטים גבי בתאריך: , על ית
הפנים17/12/2015 משרד של האינטרנט ובאתר

  .08/12/2015בתאריך: 
  

במשרדי:ה נמצאת האמורה הארציתתכנית הוועדה
מועדפ מתחמים של ולבניה נשריםלתכנון לדיור, כנפי ים

במשרדי: , 02-5954480/4טלפון:  ,ירושלים 22 וכן
שהם, שהם ולבניה לתכנון מקומית 6080363ועדה

מינהל, 03-9723060ן: טלפו של באינטרנט ובאתר
בכתובת:  המעוניין, www.iplan.gov.ilהתכנון וכל

האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי
האינטרנט. ובאתרי לקהל   פתוחים

ניצן   ערן
לדיור מועדפים למתחמים הועדה   יו"ר
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  מחוז  צפון

לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום   החוק
השעה)  2014תשע"ד –(הוראת

המזרחי מקומי: הגליל תכנון   מחוז: צפון, מרחב
מס':  לדיור מועדפת תכנית אישור בדבר הודעה

  1008תמל/ 
התכנית: טורעאן טורעאן -שם רכס   שכונת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה לקידום 21נמסרת לחוק
במתחמים השעה) הבניה לדיור (הוראת  –מועדפים

מס': , 2014תשע"ד לדיור מועדפת תכנית אישור בדבר
  15 -תשריט 22 -גרסת: הוראות  1008תמל/ 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בניה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  10689ג/   נוישי

  12134ג/   שינוי
  8584ג/   שינוי
  8409ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  ישוב: טורעאן    .

טורעאן. הישוב של הצפוניים בשוליים הנמצא   השטח
  X: 235500קואורדינטה
  Y: 743250קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 16605גוש:  , 22, 18, 17, 16, 15, 14חלקות
23 ,25.  

חלקות: 16605גוש:    .24, 13, 9, 8חלקי
במלואן: 16607גוש:    .8, 7חלקות
חלקות: 16607גוש:    .216, 210, 28, 27, 26, 2חלקי
חלקות: 16610גוש:    .1חלקי

  

התכנית:   מטרת
מבני הכוללת הישוב בצפון חדשה שכונה הקמת

שכונתי, שטחים ציבור, מסחר ציבורייםמגורים, מוסדות
  פתוחים.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
א'  . 1 א, מגורים מ: מגורים הקרקע ייעודי , מתקנים1שינוי

פתוח,  כפרי חקלאי/נוף חקלאית, שטח הנדסיים, קרקע
ל:  מאושרת דרך משולבת פתוח, דרך ציבורי שטח
ב', מסחר, מתקנים א', מגורים מגורים, מגורים

ציבור,  ומוסדות פתוחים, שטחהנדסיים, מבנים שטחים
מוצעת, שביל,  מאושרת, דרך פתוח, דרך ציבורי

ציבור. ומוסדות ומבנים פתוחים   שטחים
הכוללת  . 2 מגורים שכונת לבניית הנחיות  941קביעת

רוויה, כ וסמי רוויה בניה כולל המגורים - יח"ד. תמהיל
קטנות.20% דירות זה, מוגדרות בתמהיל יח"ד   מסך

ל  . 3 הוראות אדריכלי.קביעת   עיצוב
סביבתיות.  . 4 הנחיות   קביעת

בניה.  . 5 היתר למתן תנאים   קביעת
בניה.  . 6 ומגבלות זכויות, הנחיות   קביעת
הקרקע.  . 7 ייעודי לכל מותרים שימושים   קביעת

  

בתאריך:  בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך: 11/12/2015 התכנית בתחום שלטים גבי , על
התכנון  17/12/2015 מינהל של האינטרנט ובאתר

  .06/12/2015בתאריך: 
  

במשרדי: נמצאת האמורה במשרדי: הוועדההתכנית
לדיור,  מועדפים מתחמים של ולבניה לתכנון הארצית

נשרים וכן , 02-5954480/4ירושלים  טלפון:  22כנפי
תבור מזרחי, כפר גליל המקומית  -במשרדי: הוועדה

השעון, ת.ד -04טלפון:  – 15241מיקוד 515מגדל
התכנון, 6772333 מינהל של באינטרנט ובאתר
לעיין, www.iplan.gov.ilבכתובת:  רשאי המעוניין וכל

לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה
האינטרנט.   ובאתרי

  

ניצן   ערן
מועדפים למתחמים הועדה   לדיוריו"ר

  מחוז  תל-אביב

אביב מקומי: תל תכנון אביב, מרחב יפו- מחוז: תל
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0301101-507מס':
התכנית: וינגייט3944תא/שם גוארדיה - מתחם   לה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומיתלתכ הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה נון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת אביב תל ולבניה לתכנון

  12 - תשריט 26 - גרסת: הוראות 0301101-507
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן לא שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחססו התכנית  ג   מספר

  1תא/ ע/   שינוי
  87תא/   ביטול
  2381תא/   ביטול
  880תא/   ביטול
  תא/ ח  ביטול
  3366תא/ מק/   ביטול
  3482תא/ מק/   ביטול
  1תא/ ג/   ביטול
  1002תא/   ביטול
  2325תא/   ביטול
  Kתא/   ביטול
  1205תא/   ביטול
  / א2381תא/   ביטול
  367תא/   ביטול
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היחססו התכנית  ג   מספר
  2/ 4/ תמא  כפיפות

תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב גארדיה-יישוב: תל רחוב: לה , 17, 15, 13, 11יפו

19 ,21.  
אביב רחוב: וינגייט-יישוב: תל   . 10, 8, 6, 4, 2, 1יפו

מדרום, רחוב גוארדיה לה ברחוב התחום השטח תא
ונת ממזרח המעפילים מצפון, שדרות איילוןוינגייט יבי

  ממערב
  X: 180150קואורדינטה
  Y: 663000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 7090גוש:    .10, 9, 8, 7, 6, 5, 4חלקות
חלקות: 7090גוש:    .11, 3חלקי
חלקות: 7108גוש:    .52, 51, 50, 39, 35חלקי

  

התכנית:   מטרת
שימושי המשלב עירונית התחדשות פרויקט הקמת

גוארדיה, מגו לה רחוב בחזית ומסחר רים, תעסוקה
ע"י:   וזאת

והשימושים.1 הקרקע ייעוד   . שינוי
התכנית.2 בתחום הציבורי המרחב   . שיפור
ההיקפיים.3 ברחובות תנועתית   . הסדרה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ממגורים ייעוד בעתיד, למגורים3שינוי לתכנון ושטח א

  ד' ותעסוקה
מס חזית חובת   חריתקביעת

של בסך כוללים קרקעיים על בנייה שטחי קביעת
  מ"ר82,250

של בסך כוללים קרקעיים תת בנייה שטחי קביעת
  מ"ר37,600

בנייה: הוראות   קביעת
בניין  א.  קווי   קביעת
הקומות: עד  ב.  מניין קומת 27קביעת מעל קומות

חלקית גג כפולה + קומת   קרקע
א עיצוב תכנית להכנת הוראות   דריכליקביעת

בינוי הוראות   קביעת
לה הרחובות בצומת השיקוע לביטול הוראות קביעת

והמעפילים   גוארדיה
למרתפים הוראות   קביעת

ירוקה לבניה הוראות   קביעת
בנייה היתרי למתן תנאים   קביעת

ציבוריים שטחים לרישום הוראות   קביעת
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
האמור לקהל, וכןשהמשרדים פתוחים באתרים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין 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
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

בגין אביב, דרך אביב125תל   'טל67012יפו - תל
א',  .03-7632586 בימים המחוזית בוועדה קהל קבלת

השעות יצירתפרטילצייןיש .11:00-14:00ב', ג', ה' בין
ההתנגדות .קיימיםאםפקס/ל"דואלרבותקשר העתק

ועדה למשרדי אבייומצא תל ולבניה לתכנון ב, מקומית
גוריון אביב 68שד' בן   03-7247262 'טל ,יפו- תל

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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"טסמכוי וסדרי חוקר   .1989 -ות
  
  

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

מס':   מח  /4041  תא/מפורטת
התכנית: רב"דשם אגיש   בנין

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכ1965 –והבניה, התשכ"ה אישור מתאר, בדבר נית

מס': תא/ מפורטת ברמה   מח    /4041  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

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

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א1043תא/   שינוי
  1043תא/   שינוי
  618תא/   שינוי

  2207תא/   נוישי
  5תממ/   כפיפות
  1תא/ ע/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב ונח-יישוב: תל יהודה רחוב: מוזס   . 13,   11יפו

  

התכנית:   גבולות
איילון,  נתיבי דרך של המזרחית בגדה ממוקמת התכנית
נחלת ונח, שכונת יהודה מוזס רחוב עם בהצטלבות

  יצחק.
  

וחלקות:   גושים
במלואן: 7093גוש:    .506חלקות

  

התכנית:   מטרת
תכניות בנייה1043-ו2207שינוי זכויות תוספת א' ע"י

אגיש בן-במגרש מגדל הקמת לטובת קומות 23רב"ד
הקיים.  המבנה קומות מעל   תעסוקה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
אגיש  . 1 בית של הדרומי חלקו מעל מגדל הקמת

ב המותרים לשימושים   א', ע"י: 1043תכניתרב"ד
ממ"ק, מעליות  א.  בתוספת הקיים הגרעין הגדלת

הקיים.  במבנה מדרגות חדרי   ושטח
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בן  ב.  מגדל מעל 23הקמת תעסוקה קומות 6קומות
המוגדל.  הגרעין ע"י המשורת הקיים   המבנה

בסך  . 2 עיקרי שטח ו11,450תוספת 5,150-מ"ר
הקובעת,  הכניסה מעל שירות שטחי ללאמ"ר

הקובעת.  לכניסה מתחת שטחים   תוספת
בקומות  . 3 בלבד גלגלי דו לרכב חניה שטחי הקצאת

  המרתף. 
ולאופניים.  . 4 רגל להולכי הנאה זיקת   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/02/2014 , התשעד, עמוד6762ובילקוט

  .25/02/2014, בתאריך4051
  

המחוזיתהתכני הועדה במשרדי נמצאת האמורה ת
בגין אביב, דרך תל מחוז ולבניה אביב 125לתכנון -תל

במשרדי: ועדה03-7632588טלפון: 67012יפו . וכן
אביב תל ולבניה לתכנון גוריוןמקומית תל  68, שד' בן

רשאי03-7247262פון:טל, יפו-אביב המעוניין , וכל
שהמשרד ובשעות בימים בה פתוחיםלעיין האמורים ים

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

ברק מקומי:  בני תכנון מחוז: תל-אביב, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0238790-501מס':
התכנית: קיים, שם בבניין ושינויים   תוספות

ברק   רח' פדרמן, בני
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןולח 89נמסרת ק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה לתכנון
תכנית מופקדת ברק בני ולבניה לתכנון המקומית

מס':   15 - גרסת: הוראות0238790-501מפורטת
  7 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה שמכוחההתרי להוציאתכנית ניתן

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2/ ד/ 105בב/   שינוי
  1/ ס/ 105בב/ מק/   שינוי
  2/ מ/ 105בב/ מק/   שינוי
  136בב/   שינוי
  / א105בב/   שינוי
  / ב105בב/   שינוי
  2/ ס/ 105בב/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
דוזיהיישוב:  רחוב: פדרמן ברק   . 9,   7בני

  X: 184653קואורדינטה
  Y: 667432קואורדינטה

  

  
  
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 6790גוש:    .24חלקות
חלקות: 6790גוש:    .40חלקי

  

התכנית:   מטרת
בחלקה קיים בניין להסדרת ושינויים   וכדלהלן:  24תוספות

למצב  . 1 בהתאם קיימים מבנים הקייםהסדרת
בנייה)  עבירות   בפועל. (הכשרת

וקומות.   .2 יח"ד, שטחים   תוספת
הקומות.   . 3 בין שטחים וניוד בינוי   שינוי
שפוצלו.   . 4 יח"ד   איחוד
ציבוריים.  . 5 לשימושים שטחים   קביעת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
להסדרת בניין וקווי בינוי ושינויי ויח"ד שטחים תוספת

קיים מגורים   , וכדלהלן: בניין
המצב  . 1 ועפ"י בתשריט כמסומן הבניין בקווי שינויים

הבניין לקווי מעבר בליטות יותרו בפועל, לא הקיים
סוכות.   למעט

הבא:  49יותרו  . 2 הפירוט עפ"י   יח"ד
תחתונה:   א.  קרקע אגף).  3יח"ד ( 6בקומת   בכל
עליונה:   ב.  קרקע אגף).  4יח"ד ( 8בקומת   בכל
בק  ג.  אסה"כ אגף).  16יח"ד ( 32ד: -ומות   בכל
הגג:   ד.  בקומת הצפוני 3סה"כ באגף   יח"ד (אחת

הדרומי).  2- ו   באגף
על  . 3 יעלו לא הבניין שטחי עפ"י5384.7סה"כ מ"ר

סוכות,  שרות, שטחי עיקרי, שטח שטח דין (כולל
מרפסות, מתקנים שטחי כולל ציבור, לא שטחי

ש ממ"דים ושטחי הגג על דין. טכניים עפ"י   יותרו
מס'   . 4 דירות בנספח 30- ו 2קביעת שמסומן (כפי

בהיקף וקהילה חינוך לשימושי ציבורי בינוי) ביעוד
של   מ"ר182כולל

סה"כ  . 5 יכלול קרקע 6הבניין גג (קומת וקומת קומות
עליונה,  קרקע טיפוסיות 4תחתונה, קומת קומות

גג).  דירות   וקומת
בינו  . 6 הוראות היתרקביעת להוצאת ותנאים   י

  

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

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

תוךל 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60חוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

בגין אביב, דרך אביב125תל   'טל67012יפו - תל
א',  .03-7632586 בימים המחוזית בוועדה קהל קבלת

השעות יצירתפרטילצייןיש .11:00-14:00ב', ג', ה' בין
ההתנגדות .קיימיםאםפקס/ל"דואלרבותקשר העתק

ברק,  בני ולבניה לתכנון מקומית ועדה למשרדי יומצא
ברק 58ירושלים   03-5776579 'טל51100בני
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כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה

שעלי העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת היא הן
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

אורון   גילה
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

תל   אביב- מחוז

  מחוז  חיפה

מקומי:  חיפה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מקומיהודעה מתאר תתכנית

   0138370-304:'מס
התכנית: בנייה - 1ז/ 2299חפ/שם   הסדרת

  8ברח' הצלבנים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתחיפהלתכנון מתאר תכנית
     0138370-304: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / גב1400חפ/ מק/   שינוי
  / י229חפ/   שינוי
  / ה229חפ/   שינוי
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   שינוי
  / א853חפ/   שינוי
  / ד229חפ/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  2/ י/ 229חפ/ מק/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  / יב1400חפ/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  1/ י/ 229חפ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הצלבנים   . 8יישוב: חיפה

  

וחלקות:    גושים
  מוסדר:

במלואן: 11681גוש:    .21חלקות
חלקות: 11681גוש:    .28, 27חלקי

  

התכניתמ   :טרת
בנייה ותוספת להסדרה הבניה והוראות זכויות שינוי

  8ברח' הצלבנים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
הבניה:  .1 מגרש   בתחום

בנייה  .1.1 הגבלות א' עם מגורים מאזור ייעוד שינוי
מבא"תלא פי ב' על מגורים   זור

חיפה  .1.2 עיריית מדיניות עפ"י בנייה זכויות תגבור
  לרח' הצלבנים

בשטח  .1.3 למבנה  הקיים בהתאם בניין קווי   שינוי
מעלית,   .1.4 עבור מערב צפון לכיוון בניין קווי קביעת

למעלית מהחניה קרקעי תת גישה כןומסדרון
ומחסנים כניסה לגשרי בניין   קווי

צפון.  .1.5 לכיוון לגזוזטראות עילי בניין קו   קביעת
הבניה 2תוספת  .1.6 להיתר מעבר לבנין יח"ד

  יח"ד. 4סה"כ -המאושר  
התרת  .1.7 וכן לבנין מגורים קומת קומות 3תוספת

הבנין מגובה חריגה נקודתי, ללא באופן בחתך
של טבעית,(למעט 8.5המותר קרקע מ' מפני

המעלית).   פיר
מתן  .1.8 למרפסות, תוך בינוי הוראות קביעת

והתקנת שטוח בגג המרפסות לקירוי אפשרות
עיצובי   רצף ליצירת   רעפים

בנייה    .2 בניין, זכויות קוי ושביל: קביעת שצ"פ בתחום
למגורים. מקורה חניה הקמת לצורך בנייה   והוראות

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
האמורי לקהלשהמשרדים פתוחים באתרוכן, ם

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

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
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

חיפה, ביאליק ולבניה לתכנון חיפה  טלפון:  3מקומית
04-8356807  

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנ בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי מקות

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

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

מקומי:  חיפה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0148601-304:'מס

התכנית:  ברח'  -ח  1301חפ/שם מגורים מתחם
כרמלי.   חטיבת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

     0148601-304: 'מסמקומית
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

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

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / ה229חפ/   שינוי
  / א1301חפ/   שינוי

  5/ י/ 229חפ/   כפיפות
  / יב1400חפ/   כפיפות
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  / גב1400חפ/ מק/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
כרמלי   . רחוב: חטיבת   יישוב: חיפה

כרמלי. חטיבת ברחוב יעקב נחלת   שכונת
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10925גוש:    .220, 219, 218חלקות
חלקות: 10925גוש:    .235חלקי
התכנית:מטר   ת

בחלקותוחלאיחוד בעלים בהסכמת , 219, 218וקה
ומתן10925, בגוש220 בנייה זכויות תגבור תוך

בנייה.   הוראות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לאזור  א.  מיוחד מגורים מאזור הקרקע ייעוד שינוי

ד'   מגורים
חלקות  ב.  הבעלים, 220, 219, 218איחוד , בהסכמת

ז ג' סימן פרק לפי אחד בנייה מגרש ' לחוקליצירת
והבניה.   התכנון

בנייה.  ג.  הוראות ומתן בנייה זכויות   תוספת
חניה.  ד.  תקן   קביעת
בנין.  ה.  קווי   שינוי

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים18/12/2015 , התשעו, עמוד7178ובילקוט

  .31/12/2015, בתאריך2465
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתהועדהמשרדיהתכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ועדה :וכן
חיפה, ביאליק ולבניה לתכנון טלפון:  ,חיפה 3מקומית

המעונ, 04-8356807 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  
  
  
  
  
  

מקומי:  חיפה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0264879-304:'מס

התכנית:  קרקע - 2394חפ/שם יעודי    -הסדרת
חיפה104הגליל   א

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

     0264879-304: 'מסמקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  81חפ/   שינוי
  / ד229חפ/   שינוי

  / י229חפ/   כפיפות
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400ק/ חפ/ מ  כפיפות
  5/ י/ 229חפ/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  / גב1400חפ/ מק/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הגליל   א. 104יישוב: חיפה

הגליל ברחוב שאנן.א' בשכו104החלקה נווה   נת
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10892גוש:    .24חלקות
חלקות: 10892גוש:    .70חלקי

  

התכנית:מטר   ת
הסדרת לצורך למגורים פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי

בהיתר. שאושר מגורים   מבנה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חלקה  . 1 ייעוד למגורים 24שינוי פתוח ציבורי משטח

הקיים.ב' לצ המבנה הסדרת   ורך
בנייה.  . 2 וזכויות הוראות   קביעת
בניין.  . 3 קווי   קביעת
זיזיות  . 4 מרפסות עבור הקיים למבנה שטח תוספת

  וממ"דים.
עד  . 5 של בליטה ממ"דים 3התרת בניית מ' לצורך

זיזיות. 2ועד   מ' למרפסות
את  . 6 להסדיר מנת על א' לדרך ממגורים ייעוד שינוי

ש חלקההשטח לדרך 70בתחום המשמש
בתכנית. הכלולה המגורים חלקת את   המשרתת

  

  
  



8459 ילקוט הפרסומים 7299, א' בתמוז התשע"ו, 7.7.2016 

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7178ובילקוט

  .31/12/2015, בתאריך2466
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15"םלתכנון

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ועדה :וכן
לת חיפה, ביאליקמקומית ולבניה טלפון:  ,חיפה 3כנון

המעונ, 04-8356807 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  חדרה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0233825-302:'מס

התכנית:  משולבתשם לדרך משצ"פ ייעוד שינוי
מחלקה10035בגוש חדרה434חלק   ,רח' הרצל

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

     0233825-302 :'מס
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  765חד/   שינוי
  2020חד/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הרצל   .   יישוב: חדרה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10035גוש:    .434חלקי

  

התכנית:מטר   ת
בחלקה השצ"פ ייעוד על434שינוי משולבת , לדרך

לחלקה רכב כלי גישת לייצר   .10035בגוש 68מנת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חלקה דרך מרח' הרצל השצ"פ (העובר ייעוד  434שינוי

שצ"פ, לחלקה משולבת, 10035בגוש 68ביעוד ) לדרך
כ תנועת להנגיש מנת לחלקהעל רכב , תוך68לי

רצף על ושמירה בטיחותית רגל הולכי גישת הבטחת
הציבוריים.   השבילים

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים20/11/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1325
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ולבניה הפלי"םלתכנון חיפה, שד חיפה 15מחוז

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ועדה :וכן
יפה חדרה, הלל ולבניה לתכנון חדרה 9מקומית

המעונ, 04-6303113טלפון: 38100 לעייןיוכל רשאי ין
ובשע בימים פתוחיםבה האמורים שהמשרדים ות

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  חדרה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0267781-302:'מס

התכנית:  גבעתשם ברח' השחף בנייה הוראות שינוי
בגוש בחדרה   277מגרש10008אולגה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה תכניתבדבר

     0267781-302: 'מסמפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / ה450חד/   שינוי
  1240חד/   שינוי
  / א1240חד/ מק/   שינוי

  / ח450חד/ מק/   כפיפות
  / ו450חד/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: השחף   . 8יישוב: חדרה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10008גוש:    .277חלקי

  

התכנית:מטר   ת
במס' יח"ד.1   . שינוי
עיקריים.2 בנייה באחוזי   . שינוי
טיפוסי.3 קומתי לובי עבור שרות בשטחי   . שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
במס'   .1 משינוי ל 12-יח"ד מאושר במצב  16-יח"ד

מוצע. במצב   יח"ד
עיקריים: מ  . 2 בנייה בשטחי במצב1,260-שינוי מ"ר

ל מוצע. (1,730- מאושר במצב עבור 50מ"ר מ''ר
כגון הדיירים לרווחת משותפים שטחים

דיירים)   .חוגים/ספורט/חדר
טיפוסי, מ  . 3 קומתי לובי עבור שרות בשטח  40-שינוי

מ במצב למ"ר מוצע, בכל 60-אושר במצב מ"ר
  קומה.

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים25/03/2016 , התשעו, עמוד7246ובילקוט

  .10/04/2016, בתאריך5146
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ועדה :וכן
יפה חדרה, הלל ולבניה לתכנון חדרה 9מקומית

המעונ, 04-6303113טלפון: 38100 לעייןיוכל רשאי ין
ובשע בימים פתוחיםבה האמורים שהמשרדים ות
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הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  קריות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתהפקדתהודעה מתאר תכנית

   0298141-352:'מס
התכנית: בשד' גושןשם ומסחר מגורים , 64בניין

מוצקין   קרית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתפקדתמוקריותלתכנון מתאר תכנית
     0298141-352: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  131ק/   שינוי
  / א130ק/   שינוי
  130ק/   שינוי

  316ק/   כפיפות
  ד /316ק/   כפיפות
  / א131ק/   כפיפות
  / ח316ק/   כפיפות
  / ב316ק/   כפיפות
  / א316ק/   כפיפות

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
משה גושן רחוב: שד מוצקין   . 64יישוב: קרית

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 11564גוש:    .99חלקות

  

התכנית   :מטרת
של "מגור  א.  ג" ליעוד מ"מגורים ייעוד מסחרשינוי ים

  ותעסוקה"
מגורים  ב.  דירת הקמת לצורך בנייה זכויות הוספת

הקרקע. ב' שמעל בקומה הקדמי   באגף
  

התכנית: הוראות   עיקרי
הקרקע  א.  ותעסוקה" בקומת של "מסחר ייעוד הוספת

  בלבד.  
באגף  ב.  דירה תוספת לצורך בנייה שטח הוספת

של בשיעור הבניין של מ"ר 133מ"ר ( 138הקדמי
החלקה20%שהם מ"ר), לצורך 5 +משטח

הבניין. של הקדמי באגף דירה   תוספת
למותר.  ג.  מעבר יח"ד   הוספת
צדדית "נקודתית" לטובת  ד.  בחזית בניין קו שינוי

ל מעלית   מ'. 1.20-בניית
התקן.  ה.  לפי חניה   פתרון

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
פתוחי האמורים לקהלשהמשרדים באתרוכן, ם

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין
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

מחוז, למשרדיבעתונים ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד

למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית

  04-8715291טלפון: 26114מוצקין
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכת המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט ב

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

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

הכרמל מקומי:  חוף תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0132670-303:'מס

התכנית:  מס' שם משק גבולות   בצרופה 1שינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
     0132670-303: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / ט11חכ/   שינוי
  17משח/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: צרופה   .

צרופה במושב מערבית הצפון   הנחלה
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 11771גוש:    .20, 3, 2חלקות
חלקות: 11771גוש:    .22חלקי

  

התכנית:מטר   ת
בהתאםהגדרת בנין קווי ושינוי לנחלה חדשים גבולות

קיימת   לבניה
חלק שאינו חקלאי לשטח בנייה והוראות זכויות הגדרת

  מהנחלה
לקיים בהתאם ציבורי ושטח דרך   הסדרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בהתאם יהיו התכנית שטח בכל הבניה וזכויות הוראות

חכ/ נספחיה -/ט11לתכנית על   צרופה
השינו להלן :למעט והמפורטים בתכנית המוצעים   יים

הנחלה בגבול   שינוי
כפרי בישוב למגורים חקלאי מאזור ייעוד   שינוי

א' בנחלה בחלקה ממגורים ייעוד חקלאית - שינוי   לקרקע
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קיימת לבניה בהתאם הבנין קווי   שינוי
לחקלאי ומדרך ולדרך לשצ"פ מחקלאי ייעוד שינוי

כפרי בישוב   ולמגורים
ת סטטוטוריתשינוי דרך   וואי

מ החקלאיים המבנים בגובה   מ' 6 - מ' ל 5.2-שינוי
חכ/ מתכנית הבניה זכויות שטח11החלת תא על   3/ט

במש"ח המאושר במצב הכלול חקלאי והנשאר 17שטח
זו בתכנית ביעודו ומנהרות - חקלאי רשת לחממות, בתי

שטח מתאי חלקים על כן כלולים 2-ו 1כמו שלא
חכ/ את11בתכנית מחילה המאושרת, התכנית /ט

חכ/   /ט.11הוראות
כולל התכנית אחת 3שטח דיור יחידת יח"ד, מתוכן

  קטנה
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים23/10/2015 , התשעו, עמוד7126ובילקוט

  .19/10/2015, בתאריך441
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי"םלתכ חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15נון

במשרדי. 04-8633455טלפון:33095 ועדה :וכן
כרמל הכרמל, עין חוף ולבניה לתכנון 30860מקומית

המעונ, 04-8136213טלפון:  בהיוכל לעיין רשאי ין
ובשע לקהל, בימים פתוחים האמורים שהמשרדים ות

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרו
www.pnim.gov.il. 

  
  

הכרמל מקומי:  מורדות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0135301-355:'מס
התכנית: בנייהשם וזכויות בהוראות   שינוי

ברכסים נוריות   ברחוב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –, התשכ"הוהבניה המחוזיתכי הועדה
חיפהלתכנ מחוז ולבניה המקומיתון הועדה ובמשרדי

ולבניה הכרמללתכנון מפורטתמופקדתמורדות תכנית
     0135301-355: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  333/ במ/ מכ  שינוי
  / א333מכ/ במ/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רכסים., יישוב: רכסים ביישוב נוריות   רחוב

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 11145גוש:    .337חלקי

  

התכנית   :מטרת
קיים לבינוי לגיטימציה ומתן   הסדרת

  

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בקומת  . 1 אחורי בניין בקו משינוי  0-מ' ל 4-הקרקע

קיים.\מ', לצורת לבינוי התאמה   ך
קיים.  . 2 בינוי הסדרת לצורך בנייה זכויות   הגדלת
לקווי  . 3 מעבר קיימות מקורה וחניה פרגולות הסדרת

וקדמי צידיים   בנין
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

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
לתכנובעתונים, למשרדי המחוזית מחוזהועדה ולבניה ן

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
למשרדי. 04-8633455 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

הכרמל, כורי מורדות ולבניה לתכנון חיפה 2מקומית
  04-8676296טלפון: 33093

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי: מנשה- אלונה תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0099192-351:'מס

התכנית:  חביבהשם   גבעת
הודעה בזה לסעיףנמסרת התכנון 117, בהתאם לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה תכניתבדבר

    0099192-351 :'מסמפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  232מ/   שינוי
  106מ/  שינוי
  / א331מ/   שינוי

  343מ/   כפיפות
תמ"א ע"פ   5/ ב/ 34תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חביבה.   גבעת

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 10086גוש:    .18, 16, 15חלקי
במלואן: 10089גוש:    .32, 31, 30, 29, 28, 1חלקות
חלקות: 10089גוש:    .40, 38, 37, 34, 33, 2חלקי
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התכנית:מטר   ת
הקרקע,  שימושי להסדרת מקיפה תכנונית מסגרת עריכת
למתחמים השטח חביבה, חלוקת גבעת בסמינר
הדרכים, השטחים למערכת מפורטת והתייחסות

לשימור. ומבנים מתחמים, אתרים וקביעת   הפתוחים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
פרטי  א.  למגורים, משטח משטח קרקע ייעוד שינוי

מאושרות, לשטח ונופש, ודרכים פתוח, ספורט
עם פתוח פרטי פתוח, שטח פרטי למוסד, שטח

מיוחדות.   הנחיות
אזורית  ב.  מדרך בנייה במרווחי   .574הקלה

אדריכלי  . ג ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת
ופיתוח  . ד לבינוי והנחיות בנייה ומגבלות זכויות קביעת

בנייה היתרי הוצאת לאפשר מנת סעיףעל עפ"י
  ז' לחוק. 145

וקביעת  . ה לשימור ומבנים מתחמים, אתרים קביעת
מבנים. לשימור   הנחיות

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים23/10/2015 , התשעו, עמוד7126ובילקוט

  .19/10/2015, בתאריך442
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ו הפלי"םלתכנון חיפה, שד מחוז חיפה 15לבניה

במשרדי. 04-8633455טלפון: 33095 ו.מקומית :וכן
אלונה מנשה ולבניה חפר-לתכנון , טלפון: 37845ד.נ

המעונ, 04-6177307 בימיםיוכל בה לעיין רשאי ין
לקהל, וובשע פתוחים האמורים שהמשרדים באתרות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  עירון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0152355-354:'מס

התכנית:  ג'תשם דרומית אלבום -שכונה   ביר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה תכניתבדבר
     0152355-354 :'מסמפורטת

וחלוקה: וחלוקהללאאיחוד   איחוד
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  1052ענ/   שינוי

  1009ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: ג'ת דרומית   .-יישוב: ג'ת   שכונה

ג' הישוב של הדרומי בחלק נמצא דופןהמקום צמד ת
מס'    18לדרך

  

  
  
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 8818גוש:    .98, 97, 96, 95חלקי
במלואן: 8827גוש:  , 19, 18, 17, 16, 15, 14חלקות

20 ,21 ,24 ,25 ,44 ,45.  
חלקות: 8827גוש:  , 26, 23, 22, 13, 12, 11חלקי

27 ,30 ,31 ,43 ,46 ,47 ,54 ,55 ,92 ,93 ,94 ,101.  
חלקות: 8841: גוש   .48, 45, 43, 9חלקי

  

התכנית:מטר   ת
שטחים ב' והקצאת למגורים חקלאית קרקע ייעוד שינו

ציבור   לצורכי
קיימת. מגורים שכונת   פיתוח

ללא בתשריט קיימים מבנים לרישוי חוקי בסיס יצירת
  היתר.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב'שינ  . 1 למגורים חקלאית קרקע ייעוד , דרכים, וי

משולבות, שבילים, שצ"פים, שטחים דרכים
ציבור. ומוסדות ומבנים   פתוחים

בנייה.  . 2 הוראות   קביעת
מינימלי.  . 3 מגרש בגודל   שינוי
קיימת.  . 4 בנייה לעניין בניין קווי   הקטנת
בנייה.  . 5 בהוראות   שינוי

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסו29/04/2015 , התשעה, 7032מיםובילקוט

  .05/05/2015, בתאריך5302עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה 33095חיפה 15לתכנון

במשרדי04-8633455טלפון:  לתכנון :. וכן מקומית ועדה
ערערה עירון, עארה   טלפון: 30025ולבניה

רשאי04-6351789 המעוניין בימים, וכל בה לעיין
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  שומרון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר  :'מסתכנית

  א /1359  ש/
התכנית:  למגוריםשם מלאכה אזור   שינוי

בנימינה במרכז   ומסחר
בזה לסעיףנמסרת התכנון 117הודעה, בהתאם לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
    א  /1359  ש/: 'מסמקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  297ג/   שינוי
  / א23ש/   שינוי
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היחס התכנית  סוג   מספר
  / ג1122ש/ מק/   כפיפות
  470ש/   כפיפות
  1029ש/   כפיפות
  / א1122ש/   כפיפות
  181ש/   כפיפות
  86ש/   כפיפות
  / ד241ש/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח- יישוב: בנימינה עדה ניל"י'גבעת בנימינה, : דרך   מרכז

  

וחלקות:   גושים
  .1במלואן: חלקות10204גוש: 
חלקות: 10204גוש:    .33 -  32, 2חלקי
במלואן: 10215גוש:    .746חלקות
חלקות: 10215גוש:  , 173, 140, 109, 34, 22חלקי
261 ,263 ,279 ,371 ,550 ,737  - 739.  

  

התכנית:מטר   ת
למגורים, למגורים לאזור מלאכה אזור של ייעוד שינוי

ציבור, ולחניו ומבני מסחר עם במרכז - ןמשולבים
  בנימינה.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
למגורים,    - חניון, בנייה עבור שטח לתאי חלוקה

עם משולבים מסחרית, מגורים חזית עם מגורים
ציבור. ומוסדות   מסחר

בנייה,    - היתרי להוציא ניתן שמכוחן הוראות מתן
ופיתוח בינוי תכניות להכנת הנחיות תכניותולרבות

ע אדריכלי.חלוקה, והוראות   יצוב
בנייה.   - והוראות זכויות   קביעת
קודמים   -  משימושים קרקע לזיהום חשש קביעת - עקב
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מקומי:  שומרון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0306548-353:'מס

התכנית:  בחלקהשם   בנימינה10207בגוש 53מגורים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישורבדב ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתר תכנית
     0306548-353: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א1122ש/   שינוי
  / א23ש/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: השניים   .-נהיישוב: בנימי עדה   גבעת
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של בהיקף קרקע צמודי במבנים מגורים שטח  4פיתוח

  יח"ד.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למגורים  א.  מאושר בשטח דיור יחידות שתי תוספת

מו צפיפות ל 2- העלאת לדונם לדונם. 3.2- יח"ד   יח"ד
של  ב.  בהיקף עיקריות למטרות שטחים  626תוספת

של מרתפים שטחי גם בתוכם  90מ"ר (הכוללים
יח"ד)   לכל   מ"ר

לשטח, לרבות  ג.  ופיתוח בנייה והוראות זכויות קביעת
  תשתיות.

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
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משלב   יוסף
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

חיפה   מחוז

מקומי:  טבריה תכנון מחוז: צפון, מרחב
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התכנית: כנרתשם קידוחי פוליה הנדסי  -ו  5מתקן
  ב 10

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת טבריה ולבניה לתכנון
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  181ש/   כפיפות
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  / ד241ש/   כפיפות
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וחלקות:   גושים
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חלקות: 10215גוש:  , 173, 140, 109, 34, 22חלקי
261 ,263 ,279 ,371 ,550 ,737  - 739.  
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ילקוט הפרסומים 7299, א' בתמוז התשע"ו, 7.7.2016  8464

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  10910ג/   שינוי
  7505ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  15600ג/   כפיפות
  18071ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: טבריה.

  X: 249770קואורדינטה
  Y: 745650ואורדינטהק

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 15725גוש:    .25, 9חלקי

  

התכנית:   מטרת
הוראות ומתן קיים מתקן של סטאטוטורטית הסדרה

נוספים. מתקנים   להקמת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מתקנים  . 1 המיועד לשטח הקרקע ייעוד שינוי

והגדרת חוף כנרת, שמורת בסובב הנדסיים, שביל
הנ לדרך.זיקת   אה

מאושרת.2 לדרך המתקן את שתחבר גישה דרך   . התווית
למתקנים  . 3 המיועד בשטח בנייה הוראות קביעת

  הנדסים.
נופי4 לפיתוח הנחיות ומתן הוראות סביבתי-. קביעת

תמ"א של ההנחיות אימוץ   .10תיקון 13תוך
מת"א5 הקלה לטיפול 13. מתן הנדסי מתקן לבניית

בתח האגם מי הבאיכות המים 50-ום מ' מקו
הקיימת. המלוח המוביל לתעלת   וחיבורו

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

התכנית, ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל וכן
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הארץ  טבריה  מקו טבריה, טבור ולבניה לתכנון מית
  04-6739526טלפון: 

  

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

ע וסדרי חוקר   .1989 -בודתו), תשמ"טסמכויות
  
  

מקומי:  עפולה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה

מס'  מפורטת תכנית הפקדת בדבר מתוקנת והודעה
0215665-215  

אתרוג,  בשכונת בנייה זכויות התכנית: הסדרת שם
  22474ג/  - עפולה

הפקדת הודעת ביטול על הודעה בזאת תכניתנמסרת
מס':  בעיתונים0215665-215מפורטת שפורסמה

הפרסומים03/04/2015בתאריך , 7017ובילקוט
. וכי01/04/2015, בתאריך4661התשעה, עמוד
לסעיף והבניה, תשכ"ה 89בהתאם התכנון , 1965- לחוק

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי מופקדת
לתכנו המקומית הועדה ובמשרדי עפולההצפון ולבניה ן

מספר מפורטת    0215665-215תכנית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  302ג/   שינוי
  2/ 6029עפ/ מק/   שינוי

  18647ג/   כפיפות
  12567  כפיפות

  

ומקומם:השט בתכנית הכלולים   חים
רחוב: האתרוג   יישוב: עפולה

  X: 227231קואורדינטה
  Y: 724559קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 16707גוש:    .73, 72חלקות
חלקות: 16707גוש:    .77חלקי

  

התכנית:   מטרת
מספר יח"ד, הגדלת מספר בנייה, הגדלת אחוזי הגדלת

תכסי הבנייןהקומות, הגדלת קווי והקטנת הקרקע ת
בעפולה. מגורים   במגרש

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה.1 זכויות   . הסדרת
בינוי,2 הוראות וגינון.. מתן   פיתוח
אדריכלי.3 עיצוב הוראות   . קביעת

  

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

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

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומי בין המאוחרת ההודעה של פרסומה םממועד

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי
יצחק עילית 29הצפון, מעלה   טלפון: 1753005נצרת
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למשרדי:, 04-6508555 יומצא התנגדות ועדההעתק
יהושע עפולה, חנקין ולבניה לתכנון עפולה 47מקומית

  04-6520344טלפון: 18100
  

א אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות ם
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

הגליל מקומי:  אצבע תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21244  /הודעה

התכנית: ג' שם החקלאית פינה -הרחבה   ראש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת הגליל אצבע ולבניה לתכנון

    21244  מס': ג/
וחלו כלקה:איחוד הסכמת ללא חלוקה ו/או איחוד

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  12074ג/   שינוי
  19054ג/   שינוי
  5626ג/   שינוי

  4258ג/   ביטול
  112/ 5626מק/ אג/   כפיפות
  125/ 5626אג/ מק/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  140/ 5626אג/ מק/   כפיפות
  16450ג/   כפיפות
  11261ג/   כפיפות
  8600ג/   כפיפות
  090/ 5626אג/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
פינה.   יישוב: ראש

  X: 250650קואורדינטה
  Y: 764300קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 13895גוש:    .79, 29חלקי
חלקות: 13938גוש:  , 142, 122, 114, 36, 33חלקי
152 ,216 ,218 ,220 ,258 ,262 ,288.  

  

התכנית:   מטרת
גבולות הסדרת לצורך הסכמה ללא וחלוקה עדכון

בנייה. זכויות והגדלת בשכונה   המגרשים
  

  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
הקיים.   .1 למצב בהתאמה למגרשים   חלוקה
הבעלים.  . 2 הסכמת ללא וחלוקה   איחוד
הקיים.  . 3 המצב לפי מאושרת בדרך   התאמות
עבור  . 4 ציבור למבנה ליעוד לשצ"פ מיעוד חלק הסבת

פינה. ראש יוגבי אגודת   משרדי
בוצעה) לשצ"פ.  . 5 מאושרת (שלא דרך   הסבת
בנייה, והסב6%הוספת  . 6 נספחיםלזכויות שטח ת

ג/  עיקריים.5626מתוכנית ולשטחים שירות   לשטחי
מגורים  . 7 מגרשי עבור מינימאלי מגרש גודל הקטנת

מ קטן הקיים. - דונם 1.5 -שגודלם למצב   התאמה
בנייה  . 8 לזכויות הנ"ל במגרשים בנייה זכויות השואת

של מגרש   דונם. 1.5עבור
בנין) במ  . 9 בנייה (קו מרווחי מגרשיםהקטנת ספר

קיים. למצב   להתאמה
בשכונה,   . 10 המקומיות בדרכים שימושים התאמת

ושבילים. משולבות   דרכים
חקלאית.  . 11 לשביל / דרך שימוש הוראות   עדכון

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין 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
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הצפון, מ יצחקמחוז עילית 29עלה 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

הגליל, חצור אצבע ולבניה לתכנון מקומית ועדה
  04-6800077הגלילית  טלפון: 

  

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

הי שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת א
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

הכרם בית מקומי:  בקעת תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

  21787מס':ג/
מאושרת דרך תוואי התכנית:שינוי   שם

קיים,  למצב   ראמהוהתאמתו
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/     21787מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
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הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכני  סוג   תמספר

  983ג/   שינוי
  6759ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ראמה   .

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 18838גוש:    .11חלקות
חלקות: 18838גוש:  , 26 - 23, 17 ,16, 14 -  12, 10חלקי

40 ,110.  
  X: 234575קואורדינטה
  Y: 760425קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
דרך תוואי בפועל.שינוי קיים בינוי עפ"י   מאושרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאוש דרך תוואי באמצעות:שינוי קיים לבינוי והתאמתה   רת

ציבור  א.  מבני לשטח מאושרת מדרך ייעוד שינוי
ב'.   ולמגורים

לדרך.  ב.  ממגורים ייעוד   שינוי
ציבור.  ג.  למבני בנייה והוראות זכויות   קביעת

  

התכני הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה ת
הפרסומים18/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2047
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
בקע ולבניה לתכנון הכרם, כרמיאל  טלפון: מקומית בית ת

בימים04-9580693 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0358150-261מס':
התכני במגרש  שם בנייה וזכויות בהוראות ת:שינוי

  )22444שפרעם (ג/-2/65
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –בניה, התשכ"הוה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

מופקדת אלונים גבעות ולבניה מפורטתלתכנון תכנית
  7 - תשריט 13 -גרסת: הוראות 0358150-261מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  15969ג/   שינוי

  

  
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שפרעם   .

המזר בצד נמצא שפרעם , בשכונתהמגרש העיר של חי
ובניה. פיתוח בשלבי   מגורים

  X: 217586קואורדינטה
  Y: 745501קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10278גוש:    .2חלקי

  

התכנית:   מטרת
במגרש הבניה וזכויות בהוראות מגורים 2/65שינוי באזור

  בשפרעם.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנ   - 1 אחוז מותרהגדלת כללי   .120%במקום217%ייה
קרקע  -2 תכסית   .40%במקום50%-הגדלת
בנין  -3 גובה   מ'. 10.0מ' במקום16.0הגדלת
מ   -4 מס' יח"ד ל 4- הגדלת   יח"ד  למגרש. 8-יח"ד
מ   -5 מס' קומות ל 3-הגדל   קומות. 5-קומות
בנייה.   -6 היתרי למתן הוראות   קביעת

  

בתכנ לעיין רשאי מעוניין ובשעותכל ית, בימים
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
אלונים,   שפרעם  טלפון:  גבעות ולבניה לתכנון מקומית

04-9502017  
  

תתקב לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא ל
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

מקומי:  יזרעאלים תכנון מחוז: צפון, מרחב
תכנ הפקדת בדבר ברמההודעה מפורטת ית
מס':ג/   20419מפורטת

התכנית: סביבתיותשם והנחיות חקלאיים  -שימושים
ברוך   כפר

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחו 89נמסרת ק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מופקד יזרעאלים ולבניה מפורטתלתכנון תכנית ת

מס': ג/ מפורטת     20419  ברמה
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
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והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  12142ג/   שינוי
  6540ג/   שינוי

  03/ 12142מק/ יז/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  11840ג/   כפיפות
  38משצ/   כפיפות
  01/ 11840מק/ יז/   כפיפות
  18467ג/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  02/ 12142מק/ יז/   כפיפות
  15096ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ברוך.   יישוב: כפר

  X: 218000קואורדינטה
  Y: 728000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: חלק17269גוש:    .8, 2י
חלקות: 17271גוש:    .1חלקי
חלקות: 17273גוש:    .2 - 1חלקי
במלואן: 17275גוש:    .29 - 4חלקות
חלקות: 17275גוש:    .3 - 1חלקי
במלואן: 17276גוש:    .5, 3 - 1חלקות
חלקות: 17276גוש:    .12 - 6חלקי
במלואן: 17277גוש:    .11חלקות
חלקות: 17278גוש:    .3חלקי

  

התכנית:   מטרת
של החקלאי באזור סביבתיות והנחיות זכויות הגדרת

א'  ברוך". - חלקות   "כפר
  

התכנית: הוראות   עיקרי
החקלאי  . 1 לאזור ותכליות בנייה זכויות קביעת

הנחלות. א') של החקלאי (חלקות   בתחום
תוך  . 2 בינוי והוראות סביבתיות הנחיות קביעת

ה ואופי הסביבה איכות על כפרי - חקלאישמירה
המושב.   של

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין 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
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

יזרעאלים,   ע ולבניה לתכנון מקומית 18120פולהועדה
  04-6429660טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

העמקים בואמ מקומי:   תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0356790-257מס':
התכנית: למגוריםשם עתיקות מאזור ייעוד  -שינוי

  משהד
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  4 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0356790-257מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  6485ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: משהד   .

העתיקות. באזור משהד הכפר   גרעין
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17469גוש:    .39חלקי

  X: 230400קואורדינטה
  Y: 738175קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מגורים אזור   הרחבת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב'.  . 1 מגורים לאזור עתיקות מאזור ייעוד   שינוי
ב'   . 2 מגורים באזור מירביים בנייה זכויות קביעת

  שירות) 20%עיקרי , 140%(
ביןה  . 3 הפרדה לצורך פתוח פרטי שטח רצועת צעת

המוצע. מגורים ייעוד לבין העתיקות   ייעוד
וכן  . 4 שנייה סובה מאושרת, יצירת דרך הארכת

רגל. להולכי שביל   הרחבת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/04/2016 , התשעו, עמוד7237ובילקוט

  .30/03/2016, בתאריך4752
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

רשאי04-6468585טלפון: 17000עילית המעוניין , וכל
וב בימים בה פתוחיםלעיין האמורים שהמשרדים שעות

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0359158-257מס':
התכנית: ציבורשם למבנה משטח ייעוד שינוי

משולבת ולדרך   משהד-למגורים
הודעה,  בזה לסעיףנמסרת התכנון 117בהתאם לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  7 - תשריט 20 -גרסת: הוראות 0359158-257מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  6485ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
למשהד הצפוני   באזור

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17468גוש:    .83, 46, 41, 13חלקי

  X: 230750קואורדינטה
  Y: 739025קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
משולבת. ב' ודרך למגורים ציבור למבנה משטח ייעוד   שינוי

  

התכנית הוראות   :עיקרי
בנייה. וזכויות הוראות   קביעת

הקרקע. ייעודי   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/03/2016 , התשעו, עמוד7225ובילקוט

  .09/03/2016, בתאריך4294
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

רשאי04-6468585טלפון: 17000עילית המעוניין , וכל
שה ובשעות בימים בה פתוחיםלעיין האמורים משרדים

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

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

   0354373-262מס':
בחלקה דרך תוואי התכנית:הסדרת   סכנין -  66שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –, התשכ"הניהוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת הגליל לב ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  2 -תשריט 2 -גרסת: הוראות 0354373-262
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאותהיתרי או   ם

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  12735ג/   שינוי
  668ג/   שינוי

  12906ג/   כפיפות
  9169ג/   כפיפות
  7514ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .

  

וחלקות:   גושים
  , בסח'נין19317גוש 66חלקה

  X: 227833קואורדינטה
  Y: 751757נטהקואורדי

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19317גוש:  , 65, 41, 40, 39חלקי

66 ,94.  
התכנית:   מטרת

מס'  דרך תוואי הקיים. 52הסדרת המצב   לפי
מס'  בדרך נקודתית אחיד15הרחבה לרוחב והחזרתה ג

  מ'. 6של
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב' (ביטול1 למגורים קיימת מדרך ייעוד   דרך).. שינוי
דרך).2 מוצעת (הרחבת א' לדרך ממגורים ייעוד   . שינוי
הדרך.3 בתחום קירות להריסת התנאים   . קביעת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
ת פרט בכל או בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר כנוני

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
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

ולבני לתכנון הגליל, סח'ניןמקומית לב   טלפון:  ,ה
04-6746740  

  

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

ב נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון התנגדויות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0383893-262מס':
התכנית: בחלקהשם דרך תוואי    - 57הסדרת

סכנין   מערב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הועדה1965-ניה, התשכ"הוהב במשרדי  ובמשרדי , כי
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מופקדת הגליל לב ולבניה לתכנון תכניתהמקומית
מס':   2 -גרסת: הוראות0383893-262מפורטת

  2 - תשריט
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכניתמספ  סוג   ר

  12735ג/   שינוי
  668ג/   שינוי

  12906ג/   כפיפות
  9169ג/   כפיפות
  7514ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .

בכניסה150 -כ הראשונה המערבית מהכיכר מ' צפונית
סח'נין לעיר   המערבית

  X: 227060קואורדינטה
  Y: 752425קואורדינטה

  

וחל   קות:גושים
חלקות: , מוסדר, 19279גוש:  , 32, 30, 29, 21חלקי

46 ,47 ,51 ,57.  
  

התכנית:   מטרת
ג/ הדרכים בתכנית שנפלה טעות   .12735תיקון

  

התכנית: הוראות   עיקרי
דרך).1 ב' (ביטול למגורים קיימת מדרך ייעוד   . שינוי
הדרך.2 בתחום קירות להריסת התנאים   . קביעת

  

לעיי רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים ן
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

למשרדי יומצא ההתנגדות בעתונים, למשרדי. העתק
הגליל, סח'נין  טלפון:  לב ולבניה לתכנון מקומית ועדה

04-6746740  
  

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

מ היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם סתמכת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

תרשיחא מקומי:  מעלות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0338301-223מס':
התכנית: בנייה22370ג/ שם אחוזי   הגדלת
מעלותבשכו 113במגרש נוף יפה   נת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת תרשיחא מעלות ולבניה לתכנון

  5 -תשריט 6 - גרסת: הוראות   0338301-223מס': 
וח וחלוקהלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  5419ג/   שינוי
  16653ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח- וב: מעלותייש נוף, , 8: הדרים'תרשיחא יפה שכונת

תרשיחא.   מעלות
  X: 226621קואורדינטה
  Y: 767808קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 18407גוש:    .27, 7חלקי

  

  מגרשים:
ג/  113 לתכנית   5419בהתאם

  

התכנית:   מטרת
בנייה, במגרש הוראות ושינוי בנייה אחוזי , 113הגדלת

נוף. יפה   שכונת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
o    .דיור יחידת   הוספת
o    א' ל במגורים המרביים הבניה שטחי 100%- הגדלת

  עיקריים.85%מתוכם
o    .המבנה גובה   קביעת
o    למבנה בהתאם בתשריט כמסומן הבנין קוי קביעת

בשטח. ולמתוכנן   הקיים
o  ל הקרקע תכסית   .45%- קביעת
o    .השטח לפיתוח הוראות בינוי, קביעת   הנחיות
o    .בנייה היתר למתן הוראות   קביעת

  

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

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

לה 100סעיף תוךלחוק, רשאי התנגדות ימים 60גיש
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת

למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון מקומית ועדה

  04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-ותמעל 1
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

ילהגל מקומי:  שפלת תכנון מחוז: צפון, מרחב
מתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
תכנית הפקדת בדבר מתוקנת והודעה מקומית

מס' ג/ מקומית   21776  מתאר
ציבור למבני משצ"פ ייעוד התכנית: שינוי   שם

עירוני) שעב   (שוק
תכנית הפקדת הודעת ביטול על הודעה בזאת נמסרת

מקומית בעיתונים21776  מס': ג/מתאר שפורסמה
הפרסומים23/01/2015בתאריך , 6967ובילקוט

. וכי15/01/2015, בתאריך2862התשעה, עמוד
לסעיף והבניה, תשכ"ה 89בהתאם התכנון , 1965–לחוק

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי מופקדת
שפלתהצפון ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי

ג/ה מספר מקומית מתאר תכנית   21776  גליל
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  15565ג/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שעב   .

  X: 222750קואורדינטה
  Y: 755225קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 19732גוש:    .196, 172, 4חלקות
חלקות: 19732גוש:    .204חלקי

  

התכנית:   מטרת
שוק הקמת עבור ציבור מבני לשטח משצ"פ ייעוד שינוי

  עירוני.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ושביל1 עירוני) , חניון משצ"פ (שוק ייעוד   . שינוי
הור2 בנייה.. קביעת וזכויות   אות

  

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

התכ ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל נית, וכן
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
למשרדי:, 04-6508555 יומצא התנגדות ועדההעתק

הגליל, תמרה שפלת ולבניה לתכנון 24930מקומית
  04-9868670טלפון: 

  

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

וסדרי חוקר   .1989 –עבודתו), תשמ"טסמכויות
  

  מחוז  צפון

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

   0286252-215מס':
התכנית: בגוששם  -בעפולה 1חלקה16672מגורים

  22045ג/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרד1965 –יה, התשכ"הוהבנ המחוזית, כי הועדה י
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית מופקדת עפולה ולבניה לתכנון

  8 -תשריט 15 - גרסת: הוראות   0286252-215מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתייחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  18647ג/   כפיפות
  12567ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: עפולה.

עפולה במערב לרח' הבנים שרת רח' משה שבין   שטח
  X: 226400קואורדינטה
  Y: 723300קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 16672גוש:    .47, 1חלקות
חלקות: 16691גוש:    .54חלקי

  

התכנית:   מטרת
ממתחם חלק של מפורט במסגרת D3תכנון המאושר

אזור הקמת לצורך וזאת עפולה של המתאר תכנית
הכולל   יח"ד. 60מגורים
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התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע)   א.  א' (צמודת מגורים באזור לבניה קרקע ייעוד

רוויה). ב' (בנייה מגורים   ואזור
השטח.קב  ב.  ופיתוח בנייה הוראות   יעת
התשתיות.  ג.  לפיתוח הוראות   קביעת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
למשרדי04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדה. העתק

יהושע עפולה, חנקין ולבניה לתכנון עפולה 47מקומית
  04-6520344טלפון: 18100

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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"טסמכ וסדרי חוקר   .1989 -ויות
  
  

הגליל מקומי:  אצבע תכנון  מחוז: צפון, מרחב
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0240069-259:'מס

התכנית: מערבית21871ג'/ שם הגלילית, שכונה   חצור
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתתכבדבר נית
  26 - תשריט 42 -גרסת: הוראות 0240069-259: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  001/ 4175אג/ מק/   שינוי
  187ג/ במ/   שינוי
  8919ג/   שינוי
  5626ג/   וישינ

  12898ג/   שינוי
  062/ 187אג/ מק/   שינוי
  15179גנ/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  18771ג/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4175ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הגלילית מערבית, יישוב: חצור   שכונה

  

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 13776גוש:    .57, 54, 33, 20, 12חלקי
במלואן: 13938גוש:  , 187, 186, 159, 154חלקות
188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,195 ,196 ,197 ,
198 ,202 ,203.  

חלקות: 13938גוש:  , 156, 152, 151, 122חלקי
200 ,201 ,204.  

  X: 250400קואורדינטה
  Y: 764800קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
הגלילית, תכנו בחצור המערבית השכונה של מחדש ן

פיתוח. שיאפשר   באופן
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למעבר  א.  למגורים, לשצ"פ, לרצועה שטחים הקצאת

ולדרכים. ציבור   תשתיות, למבני
הקרקע.  ב.  לייעודי המותרות התכליות   קביעת
אדריכליות.  ג.  הנחיות   קביעת
להק  ד.  האפשרות את מבטלת יח"אהתכנית מת

השכונה. בתחום המגורים   במגרשי
באופי  ה.  המוצע לשנוי בנייה, בהתאם זכויות קביעת

בשכונה.   הבינוי
בנייה.  ו.  היתר למתן תנאים   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים08/01/2016 , התשעו, עמוד7180ובילקוט

  .07/01/2016, בתאריך2520
  

בהתכני נמצאת האמורה המחוזיתמשרדית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :. וכן
הגליל, מקו אצבע ולבניה לתכנון הגלילית  מית חצור

בימים04-6800077טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
פתו האמורים שהמשרדים לקהל, וובשעות באתרחים

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

הכרם בית מקומי:  בקעת תכנון  מחוז: צפון, מרחב
בדבר מסאישורהודעה מקומית מתאר  :'תכנית

  21840  ג/
התכנית: קיים, שם למצב והתאמתו דרך תוואי שינוי

מגורים שכונת לסג'ורוהרחבת   דרומית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
מס     21840 : ג/'מקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכניתמספ  סוג   ר
  18365ג/   שינוי
  2085ג/   שינוי
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
דרומית, יישוב: סאג'ור   שכונה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 19180גוש:    .89חלקות
חלקות: 19180גוש:    .55 - 45, 43 - 36חלקי
חלקות: 19184גוש:  , 124 - 122, 113, 110חלקי
137 - 140 ,142 ,190 - 191.  

  X: 231912קואורדינטה
  Y: 760637קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
לישוב ממערב המגורים אזור של נקודתית הרחבה
מתן לצורך מאושרת דרך תוואי והסדרת סאג'ור

קיימים. למבנים   לגיטימציה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים.  . 1 אזור של נקודתית   הרחבה
מאושרת.  . 2 דרך תוואי   הסדרת
המותרים.קביע  . 3 השימושים   ת
בנייה, גובה  . 4 בנייה: צפיפות, מרווחי הוראות קביעת

בנייה.   מבנים, אחוזי
בינוי.  . 5   הנחיות
אדריכלי.  . 6 לעיצוב   הנחיות

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים07/08/2015 , התשעה, 7089ובילקוט

  .05/08/2015, בתאריך7833עמוד
  

בהת נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי04-6508555טלפון: 1753005 ועדה :. וכן
הכרם, כרמיאל  טלפון:  בית בקעת ולבניה לתכנון מקומית

בימים04-9580693 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
פתו האמורים שהמשרדים לקהל, וובשעות באתרחים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

מס':   20233  ג/ מפורטת
התכנית: למגוריםשם חקלאי משטח ייעוד שינוי

  זרזיר.ושצ"פ,
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכ 117נמסרת נוןלחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/ מפורטת ברמה     20233  מקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  1707ג/   שינוי
  16443ג/   שינוי
  16287ג/   פותכפי

  

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: זרזיר.

המקומית. המועצה בקרבת זרזיר   מרכז
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 17502גוש:    .24, 15חלקי

  X: 221400קואורדינטה
  Y: 737100קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מא קרקע ייעוד ודרכים"שינויי למגורים, שצ"פ חקלאי   .זור

  

ה התכנית:עיקרי   וראות
חק  . 1 מאזור ייעוד ומערכתשינוי למגורים, שצ"פ לאי

  דרכים.
בנייה.   . 2 וזכויות קרקע שימושי   הסדרת
ופיתוח.  . 3 בינוי הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים21/06/2013 , התשעג, עמוד6542ובילקוט

  .31/01/2013, בתאריך2589
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
יזרעאלים, עפולה ולבניה לתכנון טלפון: 18120מקומית

בימים04-6429660 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
פ האמורים שהמשרדים לקהל, ובאתרובשעות תוחים

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

אשר מקומי:  חבל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0217109-201מס':
התכנית: לולים -יסעורשם   חוות

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכלח 89נמסרת נוןוק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
אשר חבל ולבניה מופקדת-לתכנון מערבי גליל ד.נ

מס':  מפורטת  -גרסת: הוראות 0217109-201תכנית
  10 - תשריט 23

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאתכנהתרי ניתן שמכוחה ית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4723ג/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מסריק כפר לקיבוץ   מזרחית

  X: 211500קואורדינטה
  Y: 754300קואורדינטה
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וחלקות:ג   ושים
  מוסדר:

חלקות: 18098גוש:    .7, 5חלקי
במלואן: 18188גוש:    .10חלקות

  

התכנית:   מטרת
הקמת לצורך משק מבני לייעוד חקלאי שטח ייעוד שינוי

לולים   חוות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
משק  א.  למבני חקלאי משטח קרקע ייעוד   שינוי
בנייה  ב.  ומגבלות זכויות   קביעת
אדריכליהנחיו  ג.  ועיצוב בינוי   ת
בשטח  ד.  מאוישת לא גז תחנת להקמת אפשרות מתן

הלולים.   חוות
  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ההתנג04-6508555 ועדה. העתק למשרדי יומצא דות

אשר חבל ולבניה לתכנון מערבי,     -מקומית גליל ד.נ
  04-9879621טלפון: 

  

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

בהתנגדויו נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון ת
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

נפתלי מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0392977-258מס':
התכנית: משקשם למבני קרקע יעודי קביעת

הטלה לולי   להסדרת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

  4 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0392977-258מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הר או   שאותהיתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  6540ג/   שינוי
  

  
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מעיליא, יישוב: מעיליא   צפון

  X: 224500קואורדינטה
  Y: 771250קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 18624גוש:    .16חלקי

  

התכנית:   מטרת
הטלה ללולי משק מבנה   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בשטח הטלה ללולי משק למבני קרקע ייעוד קביעת

  מ"ר. 450
בינוי, הנחיות סביבתיות..קביעת   והנחיות

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בב הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או נין

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
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

נפתלי, האורנים מעלה ולבניה לתכנון  1מקומית
  04-9978030טלפון: 24952תרשיחא-מעלות

  

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

וב מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת התאם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

תרשיחא מקומי:  מעלות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0341198-223מס':
התכנית: אורנים22616ג/ שם בשכונת תכנון רה

תרשיחא   מעלות
ה בזה לסעיףנמסרת התכנון 117ודעה, בהתאם לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  8 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 0341198-223: מס'

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס הת  סוג   כניתמספר
  11610ג/   שינוי

  13342ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
תרשיחא., תרשיחא- יישוב: מעלות אורנים, מעלות   שכונת

  

הגליל. גובלים: מעלה תכנון   מרחבי
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וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 21166גוש:    .24, 23, 18, 17, 16, 15חלקות
חלקות: 21166גוש:    .147, 146, 145, 144, 26, 25חלקי

  X: 226326קואורדינטה
  Y: 767334קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בשכונת ציבור לצרכי ושטחים מסחר לשטח תכנון רה

תרשיחא.   אורנים, מעלות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
o    .ציבור לצרכי ושטחים מסחר לשטח תכנון   רה
o   למגרשים הבניה שטחי חלוקת עפ"י2-4שינוי

שינוי11610ג/ ללא ציבור ומוסדות מבנים ביעוד
הבניה. שטחי   בסה"כ

o    .במגרשים בנין קווי   שינוי
o    הנחיות ומתן הקומות ומספר המבנים גובה שינוי

הגובה.   למדידה
o    /ג מתכנית הוראות   .11610שינוי
o    .מגרש גודל בדבר הוראות   שינוי
o    מבנים ביעוד למגרשים הקרקע תכסית שינוי

ציבור.ומו   סדות
o     'מס במגרש רגלי למעבר הנאה זיקת  1ביטול

ג/ תכנית עפ"י מסחר   המאושרת.11610ביעוד
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים30/10/2015 , התשעו, עמוד7146ובילקוט

  .17/11/2015, בתאריך1191
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחקלתכ הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29נון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון  1מקומית

, וכל04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלנטהאינטרהאמורים
  . www.pnim.gov.ilהפנים

  
  

תרשיחא מקומי:  מעלות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0345751-223מס':
התכנית:ג/ פתוחים22369שם לשטחים ייעוד שינוי

מעלות ציבור ומוסדות   מבנים
הודעה, בה בזה לסעיףנמסרת התכנון 117תאם לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  6 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0345751-223מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  43ג/ במ/   נוישי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
המלך.-יישוב: מעלות רחוב: דוד   תרשיחא

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19446גוש:    .49חלקות
חלקות: 19446גוש:    .70חלקי

  X: 226823קואורדינטה
  Y: 769740קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ומוסדות ומבנים פתוחים לשטחים ייעוד ציבורשינוי

בצמוד שכונתי תרבות ומרכז כנסת בית הקמת לצורך
בנייה והוראות זכויות והגדרת קיים ציבורי למקלט

ציבור. ומוסדות מבנים פתוחים   לשטחים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
o  תת מקלט מעל פתוח ציבורי מ"שטח ייעוד שינוי

ציבור. ומוסדות מבנים פתוחים   קרקעי" לשטחים
o  התכליות פתוחיםקביעת שטחים ליעוד והשימושים

ציבור. ומוסדות   מבנים
o   שטחים ביעוד המרביים הבניה שטחי קביעת

ל ציבור ומוסדות מבנים 30%מתוכם50%- פתוחים
  עיקריים.

o  .בנייה הוראות   קביעת
o  .אדריכלי ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/03/2016 , התשעו, עמוד7225ובילקוט

  .09/03/2016, בתאריך4301
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון  1מקומית

, וכל04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  

אילן   אורי
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

צפון   מחוז
  
  

  מחוז  דרום

מקומי:  אילת תכנון מחוז: דרום, מרחב
ב מפורטתהודעה תכנית הפקדת דבר

  71  /114  /03  /2מס':
התכנית: מגרש אילת -א'  36שם צפוני   חוף

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מפורט תכנית מופקדת אילת ולבניה מס': לתכנון ת

2/  03/  114/  71    
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הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  13תמא/   כפיפות
  90/ 101/ 02/ 2  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: תרשיש.   יישוב: אילת

אילת פנורמה דן למלון ממערב אילת - בצמוד הצפוני   בחוף
  X: 195550קואורדינטה
  Y: 385075קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 40182גוש:    .2חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 7   22/ 114/ 03/ 2בהתאם

לתכנית 10   22/  114/ 03/ 2בהתאם
  

התכנית:   מטרת
למלון- פתוח פרטי שטח   הוספת
ציבורית.- חניה   הסדרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ייעוד לתכנוןשינוי מיוחד ואזור פתוח ציבורי שטח מדרך

פתוח. -עתידי ציבורי ושטח פתוח, חניון פרטי   לשטח
מותרים. שימושים   הגדרת

והרשאות. בנייה היתרי למתן ותנאים בניין קוי   קביעת
  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומ בין המאוחרת ההודעה של פרסומה יםממועד

ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
הנגב אילת, חטיבת ובניה לתכנון אילת   1מקומית

  08-6367114טלפון: 
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפי בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות רוט

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

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

מקומי:  אילת תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0186296-602מס':
התכנית: "א באילת - למוג"שם מלון בתי לעובדי   מגורים

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת אילת ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  18 - תשריט 26 -גרסת: הוראות 0186296-602
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  47/ 101/ 02/ 2  שינוי

  101/ 02/ 2  כפיפות
  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
  יישוב: אילת.

לרח'  ודרומית התמרים לשדרות אילת, מערבית צפון
  ההשכלה.

  X: 194800קואורדינטה
  Y: 386500קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 40010גוש:    .197חלקי
חלקות: , מוסדר, 40027גוש:    .6, 5, 3חלקי
חלקות: , מוסדר, 40146גוש:    .1חלקי

  

  מגרשים:
לתכניתבהת 19   47/101/02/2אם

לתכנית 1   47/101/02/2בהתאם
לתכנית 10   47/101/02/2בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מיוחד.  א.  דיור ייעוד וקביעת מגרשים   איחוד
מיוחד.  ב.  דיור ליעוד והוראות שימושים   תוספת
בנייה.  ג.  וזכויות דיור יחידות   תוספת
וקביע  ד.  בתוכנית הקבועים בנין בקווי בנייןשינוי קווי ת

זיזיות.   למרפסות
מקסימלי  ה.  מס' קומות גובה 8קביעת וכן קומות

מבנים. בשני מקסימלי   מבנה
של  ו.  הדרומי בגבול טכני למסדרון מעבר זכות ביטול

  המגרש.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגרשים  א.  לתא1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,21,22איחוד

  .601שטח
המאו  ב.  היעודים שרים: אזור מגורים מיוחד; שינוי

אזור מיועד להקמת מבנה לרווחת הדיירים; שביל 
  הולכי רגל; ליעוד דיור מיוחד.

הדיירים.  ג.  לרווחת המיועד באיזור שימושים   תוספת
ל 40תוספת  ד.  מאושרות, סה"כ 384יח"ד  424יח"ד

  יח"ד.
למגורים: תוספת  ה.  עיקריות בנייה זכויות תוספת

המאושרים, סה"כ7,342.59-למ"ר1057.41 מ"ר
  מ"ר.8,400

למגורים: תוספת  ו.  שירות בנייה זכויות  900תוספת
ל המאושרים, סה"כ4,900-מ"ר מ"ר. 5,800מ"ר
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לממ"דים שירות שטחי כוללים אלו (שטחים
בהיתר) שנבנו זיזיות   ומרפסות

לרווחת  ז.  למבנים עיקריות בנייה זכויות תוספת
ל 200הדיירים: תוספת המאושרים,  800-מ"ר מ"ר

  מ"ר.1,000סה"כ
מ  ח.  הדרומי בגבול בנין קו   מ'.  0.0 -מ' ל 5.0- שינוי
מרפסות  ט.  קדמי (לרח' ההשכלה) עבור בניין קו

יהא   מ'. 3.0זיזיות
זיזיות  י.  מרפסות צידי (לשד' התמרים) עבור בניין קו

  מ'. 3.0יהא
מס'   יא.  מק 4- ו 3במבנים יהאמס' קומות   קומות. 8סימלי
מס'   יב.  יהא 4 -ו 3במבנים מקסימלי   מ'. 30גובה
המגרש.  יג.  של הדרומי באיזור טכנית רצועה   ביטול

  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הנגב אילת, חטיבת ובניה לתכנון אילת   1מקומית
  08-6367114טלפון: 

  

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

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

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

רמון מקומי:  מצפה תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0342915-613מס':
כביש קטע התכנית: ביטול רמון -שם   א.ת. מצפה

הו בזה לסעיףנמסרת התכנון 89דעה, בהתאם לחוק
המחוזית1965 –בניה, התשכ"הוה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת רמון מצפה ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  4 -תשריט 5 -גרסת: הוראות 0342915-613
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
בנייה להוציאוהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4/ 101/ 02/ 27  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רמון   .   יישוב: מצפה

רמון מצפה תעשיה   אזור
  

  X: 181384קואורדינטה
  Y: 504527קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 39048גוש:    .10חלקי

  

התכנית:   מטרת
מס'  דרך קטע שטח 17- ו 16ביטול קרקע ייעוד וקביעת

בנייה. זכויות קביעת ללא פתוח   פרטי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מס'  דרך קטע שטח 17- ו 16ביטול קרקע ייעוד וקביעת

בנייה. וקווי בנייה זכויות קביעת ללא פתוח   פרטי
  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

גוריו בן רמון, שד מצפה ולבניה לתכנון  8ןמקומית
רמון   08-6586493טלפון: 80600מצפה

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  רהט תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0281048-618מס':
התכנית :מגרש   , רהט19שכ'  54שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –יה, התשכ"הוהבנ הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדתלתכנו רהט ולבניה מס': ן מפורטת תכנית

  5 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0281048-618
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכניתמס  סוג   פר
  2/ 259/ 03/ 17  שינוי

  402/ 02/ 17  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
    19שכונה, 54יישוב: רהט
  X: 176651קואורדינטה
  Y: 589322קואורדינטה
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וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 100605גוש:    .26חלקות
חלקות: 100605גוש:    .67חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 54   2/259/03/17בהתאם
לתכנית 26   4/40/15בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מגרש עבור המוצעת הקבוע 54התכנית את משנה

מס'  מפורטת וחלוקת2/259/03/17בתכנית איחוד ע"י
הבניה. זכויות ותוספת   המגרש

  

התכנית: הוראות   עיקרי
זכויות  הבנייה.  א.   הגדלת
ר  ב.  בתשריט, קביעת ומתואר כמסומן בניין בנייןקווי ו

ושיג'. 0 חנייה עבור המגרש   בחזית
שטח.  ג. תא לכל דיור מס' יחידת   קביעת
כלליות  ד. והנחיות התכליות, השימושים קביעת

  לתשתיות.
בנייה.  ה. היתרי למתן התנאים   קביעת
בנייה.  ו.   ומגבלות זכויות, הנחיות   קביעת
אדריכלי.  ז.  לעיצוב הנחיות   קביעת

  

לעיי רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים ן
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

תוךלחו 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60ק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

שבע4הדרום, התקוה    'טל84100באר
למשרדי08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדה. העתק

רהט, רהט ולבניה לתכנון   08-9914874טלפון:  ,מקומית
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  רהט תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטתהוד תכנית הפקדת בדבר עה

   0330720-618מס':
התכנית: מגרש   , רהט29שכ'  102שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה   לתכנון
  
  
  

מופקדת רהט ולבניה מס':לתכנון מפורטת תכנית
  2 -תשריט 5 -גרסת: הוראות 0330720-618

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  15/ 223/ 02/ 17  שינוי
  196/ 03/ 7  שינוי

  402/ 02/ 17  כפיפות
  2155/ מק/ 17  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  29שכונה, 102יישוב: רהט
  X: 178218קואורדינטה
  Y: 588533קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 400206גוש:    .3חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 102   196/03/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מס'   למגרש בנייה זכויות יח"ד, הגדלת  102תוספת

  , רהט29שכונה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
במגרש   - המותרים המרביים הבנייה שטחי קביעת

א') ל 102מס'  מגורים   .100% -(אזור
שלישית.   - קומה   תוספת
מ 2תוספת   - במגרש. 4ל  2יח"ד   יח"ד
בנייה.   - והנחיות זכויות, מגבלות   קביעת
והשימושים.   - התכליות   קביעת
היתרי   - למתן התנאים   בנייה.קביעת

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

שבע4הדרום, התקוה    פון:טל84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

ולבניה לתכנון   08-9914874טלפון:  ,רהט, רהטמקומית
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
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:  רהט מימקו תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס': מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

0249128-618   
התכנית:   רהט 29שכ 212מגרששם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית

  7 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0249128-618מס': 
וחלוקה: וחלוקהללאאיחוד   איחוד

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1/ 196/ 03/ 17  שינוי
  15/ 223/ 02/ 17  שינוי

  2155/ מק/ 17  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  רהט. 212מגרש 29שכונה, יישוב: רהט

  

וחלקות:גוש   ים
  מוסדר:

במלואן: 100593גוש:    .11חלקות
חלקות: 100593גוש:    .88חלקי

  X: 177806קואורדינטה
  Y: 588507קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בנייה זכויות ב' קביעת א' למגורים ממגורים שינוי

ב'  למגורים בנין קוי מס' יח"ד  ושינוי ב',קביעת למגורים
  ט.ברה 212מגרש   29בשכונה

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה  א.  זכויות ב',קביעת א' למגורים ממגורים שינוי

ל עיקריים.105%מתוכם126.27 %-כללי   שטחים
מוצע.  ב.  מצב בתשריט כמסומן בנין קוי   שינוי
והמגבלות.  ב.  המותרים השימושים   קביעת
בנייה.  ג.  היתרי למתן תנאים   קביעת
ו  ד.  לבינוי הנחיות אדרכלי.קביעת   עצוב
מ  ה.  יח"ד ל 2 - הגדלת   יח"ד. 4 -יח"ד

ל   - ו במגרש מס' מבנים   מבנים. 2 -קביעת
מ   -ז הבניה ל 2 -גובה   קומות 3 - קומות

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים21/01/2016 , התשעו, עמוד7178ובילקוט

  .31/12/2015, בתאריך2479
  

האמורה המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי נמצאת
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
רהט, רהט ולבניה לתכנון , 08-9914874 'טל ,מקומית

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
  
  
  

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

0253104-618     
התכנית: מגרש   , רהט2שכונה 161שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית

  5 -תשריט 7 - אותגרסת: הור 4 025310-618מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2155/ מק/ 17  שינוי
  389/ 03/ 17  שינוי
  15/ 223/ 02/ 17  שינוי

  402/ 02/ 17  כפיפות
  

בת הכלולים ומקומם:השטחים   כנית
  2שכונה, 161יישוב: רהט

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 400104גוש:    .1חלקי

  X: 177232קואורדינטה
  Y: 589883קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 161   389/03/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
בנייה זכויות והגדלת בניין קווי יח"ד, שינוי תוספת

מס'     , רהט2שכונה 161למגרש
  

התכנית: הוראות   עיקרי
במגרש  - המותרים המרביים הבנייה שטחי קביעת

א') ל 161מס'  מגורים  839שמתוכם100%-(אזור
ו עיקריים שטחים המהווים המהווים 113-מ"ר מ"ר

שירות.   שטחי
בתשריט.  - והמתואר המסומן עפ"י בניין קווי   שינוי
ל  - מרבית   .55%-הגדלת  תכסית
והש  - התכליות   ימושים.קביעת
בנייה.  - היתרי למתן התנאים   קביעת
מ  - יח"ד במגרש. 4ל  2תוספת   יח"ד

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים25/02/2016 , התשעו, עמוד7187ובילקוט

  .18/01/2016, בתאריך2743
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרו מחוז ולבניה שבע 4ם, התקוהלתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
רהט, רהט ולבניה לתכנון , 08-9914874 'טל ,מקומית

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
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אילות מקומי:  חבל תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

12/  03/  137/  11  
יוטבתה שפירים מים התכנית: מאגר   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

    11/ 137/ 03/ 12מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרש בנייה להוציאאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  6משד/   שינוי
  1/ 101/ 03/ 12  שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   פירוט
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: יטבתה   .

  

התכנית:   גבולות
כחו בקו בתשריט רצוףכמסומן   ל

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 39113גוש:    .7חלקי
חלקות: 39171גוש:    .5חלקי

  X: 207175קואורדינטה
  Y: 422543קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
הנדסי למתקן לשטח חקלאי מאזור הקרקע ייעוד שינוי
באזור שפירים מים מאגר הקמת לצורך גישה ודרך

  יוטבתה.
  

התכנית הוראות   :עיקרי
הנדסי.        . 1  א.  למתקן חקלאי שטח ייעוד   שינוי

ייעוד  .  2 ברכב' בתחום למעבר הנאה הוספת 'זיקת
מאושרת תכנית פי על חקלאית, ייעוד קרקע

מאושרת ברזל   ומסילת
בנייה.  ב.  זכויות, הנחיות  ומגבלות   קביעת
הסביבה.  ג.  ואיכות אדריכלי לעיצוב הנחיות   קביעת
תנאי  ד.  בנייה.קביעת היתרי לקבלת   ם

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים24/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2064
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרד08-6263795טלפון: 84100 י: ועדה. וכן
אילות, אילות חבל ולבניה לתכנון   טלפון:  ,מקומית

  
  
  
  

בימים08-6355819 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

אילות מקומי:  חבל תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר מפורטתהודעה ברמה

  197  /03  /12מס':
התכנית: אילותשם חבל   מט''ש

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס':  מפורטת     197  /03  /12ברמה
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאותהית או   רים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1/ 101/ 03/ 12  שינוי
  21/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אילות חבל האזורי למרכז   דרומית

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: ח, מוסדר, 39113גוש:    .7לקי

  X: 421800קואורדינטה
  Y: 205800קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
טיהור לצורך הנדסיים למתקנים תכנונית מסגרת יצירת

אילות. חבל אזורית מועצה יישובי עבור   שפכים
התכנית: הוראות   עיקרי

הנדסי"   א.  לבניה" ל"מתקן לא מ"שטח ייעוד שינוי
גישה".    ו"דרך

זכויו  ב.  ומגבלותקביעת מותרים, הנחייות ת, שימושים
  בנייה. 

הסביבה.   ג.  ואיכות אדריכלי לעיצוב הנחיות   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים17/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2065
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוהלתכנון מחוז שבע 4ולבניה באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
אילות, אילות חבל ולבניה לתכנון   טלפון:  ,מקומית

בימים08-6355819 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי: תכנון מחוז: דרום, מרחבי
מערבי אשקלון, לכיש, נגב   חוף

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
  47 /303  /03  /51מס':

זהר קטע ירקון התכנית: קו   שמחה –שם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במ1965 –ניה, התשכ"הוהב המחוזית, כי הועדה שרדי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת מערבי אשקלון, לכיש, נגב חוף ולבניה לתכנון

מס':  מפורטת     47  /303  /03  /51תכנית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
לתכ הבאות:המתייחסת   ניות

היחס התכנית  סוג   מספר
  2/ 218/ 03/ 7  שינוי
  303/ 02/ 7  שינוי
  1/ 231/ 03/ 7  שינוי
  2/ 166/ 03/ 6  שינוי
  2/ 110/ 03/ 6  שינוי
  37/ 303/ 02/ 7  שינוי
  101/ 02/ 1  שינוי
  234/ 02/ 6  שינוי
  1/ 158/ 03/ 7  שינוי

  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  א/ 1/ 37תמא/   כפיפות
  1/ 231/ 03/ 7  כפיפות
  303/ 02/ 7  כפיפות
  2/ 110/ 03/ 6  כפיפות
  234/ 02/ 6  כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  3תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  43/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  2/ 166/ 03/ 6  כפיפות
  43/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  23תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות
  3תמא/   כפיפות
  1/ א/ 37תמא/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  1/ 37  כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  X: 167640קואורדינטה
  Y: 610380קואורדינטה

  

  

התכנית:   גבולות
כח בקו בתשריט רצוף.כמסומן   ול

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 1589גוש:    .17 - 12חלקי
חלקות: 1643גוש:    .31 - 30חלקי
חלקות: 1649גוש:  , 29 - 25, 22, 19, 6, 3 - 1חלקי

32 ,34.  
חלקות: 1650גוש:    .20 - 4, 2חלקי
חלקות: 2123גוש:  , 50, 48, 46, 44, 39, 22חלקי

52 ,55 - 57.  
  .24, 17 -  16, 13 - 10חלקות: חלקי2124גוש: 
חלקות: 2125גוש:    .17 - 14חלקי
חלקות: 2152גוש:   - 14, 11 - 10, 8, 6 - 5, 1חלקי

15 ,20 - 23 ,61.  
במלואן: 2153גוש:    .54, 52 - 51חלקות
חלקות: 2153גוש:  , 41, 39, 34 -  33, 11 - 6חלקי

44 ,50 ,53 ,55 ,57 - 58 ,60 ,94 ,97.  
חלקות: 2154גוש:    .12 -  1חלקי
חלקות: 2155גוש:    .36 -  27, 25, 23 -  16, 5, 4, 1חלקי
חלקות: 2157גוש:    .31, 13 -  9חלקי
חלקות: 2159גוש:    .22, 11 - 10חלקי
חלקות: 2160גוש:    .73, 71, 27 - 23חלקי
חלקות: 2161גוש:    .29, 26, 24 ,23, 21, 14 ,13חלקי
חלקות: 2163גוש:    .13, 3חלקי
חלקות: 2166גוש:   - 51, 46, 40 - 39, 35 - 32חלקי

56 ,61 - 62 ,65  - 68 ,71 - 78 ,83 - 92 ,113.  
חלקות: 2167גוש:  , 23 -  19, 17 - 16, 12 - 4חלקי

45 - 48 ,55  - 59.  
במלואן: 2174גוש:    .24 - 22חלקות
חלקות: 2174גוש:    .41 ,40, 30, 27, 25, 21, 5 -  1חלקי
חלקות: 2176גוש:   .61 -  59, 57 - 56חלקי

חלקות: 2252גוש:    .17, 13חלקי
חלקות: 2253גוש:    .11חלקי
חלקות: 2256גוש:    .28 -  26, 17 - 12חלקי
חלקות: 2257גוש:    .6 -  5, 3 -  1חלקי
חלקות: 2258גוש:    .4 -  1חלקי
חלקות: 2327גוש:    .11 - 9, 7חלקי
חלקות: 2794גוש:    .25 - 23חלקי
חלקות: 2828גוש:    .28חלקי
חלקות: 3100גוש:  , 22 - 21, 17, 15, 10, 8 - 6חלקי

28 ,30 ,37 - 41.  
  

התכנית:   מטרת
שפירים מים קו הנחת המאפשרת תכנונית מסגרת יצירת

אופ מהתוואי.ושומרת בחלק נוסף קו להנחת   ציה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לי  א.  שימושים מאיתוספת קרקע ושרים, עודי

לכל קרקעית תת מים צנרת העברת המאפשרת
הדרושים הנלווים המתקנים מים, כולל סוגי

הקו.  של ולאחזקה   להפעלה
בנייה.   ב.  וזכויות הנחיות, מגבלות   קביעת
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לביצוע, ככל  ג.  או בנייה היתרי להוצאת תנאים קביעת
מכוחו.  שהוגדרו ולתקנות לחוק בהתאם   הנדרש

אמצעים  ד.  סביבתיות.קביעת השפעות   למזעור
  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

יד על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן י
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

אשקלון, מק חוף ולבניה לתכנון , 78100אשקלוןומית
לכיש, נהורה ולבניה לתכנון מקומית 79340ועדה

נגב, 08-6871685טלפון:  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
  08-6834700מערבי, טלפון: 

  

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

ה לתקנותאת ובהתאם מסתמכת היא שעליהן עובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

מזרחי מקומי:  נגב תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0181560-652מס':
התכנית: מגרש הנגב4שכונה 64שם   א, ערערה

לסעיףנמ הודעה, בהתאם בזה התכנון 89סרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת מזרחי נגב ולבניה לתכנון

  8 - תשריט 13 -גרסת: הוראות   0181560-652
וחלוקה: וחלוקאיחוד איחוד   הללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  326/ 03/ 7  שינוי
  3/ 310/ 02/ 7  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
בנגב   א4שכונה, 64יישוב: ערערה

  X: 200820קואורדינטה
  Y: 562962קואורדינטה

  

וחלקות:ג   ושים
  מוסדר:

במלואן: 100530גוש:    .33חלקות
חלקות: 100530גוש:    .95חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 64   326/03/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
במגרש יח"ד מספרי והגדלת בנייה זכויות  64הגדלת

בנגב4שכונה   א, ערערה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
במגרש  -  המותרים המרביים הבנייה שטחי קביעת

א') ל 64מס'  מגורים 64.70%מתוכם100%- (אזור
עיקריות.    למטרות

מ  - יח"ד מספרי   יח"ד. 4 -ל 2 -הגדלת
לה  - מרבית תכסית   .55%- גדלת
כלליות  - והנחיות התכליות, השימושים קביעת

  לתשתיות.
  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
המאו ההודעה של פרסומה הפרסומיםממועד בין חרת

ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   'טל84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון   08-6230966 'מקומית

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנ בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי מקות

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

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

מקומי:  שפיר תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0189472-631מס':
התכנית: פארק כרמוןשם   תעסוקה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת שפיר ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  18 - תשריט 34 -גרסת: הוראות 0189472-631
וחלוקה: אאיחוד וחלוקהללא   יחוד

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  155/ 03/ 6  שינוי
  1/ 224/ 02/ 6ד/   שינוי
  224/ 02/ 6  שינוי
  230/ 03/ 6  שינוי
  6/ 224/ 02/ 6  שינוי

  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4ב/  /34תמא/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שפיר   .

  X: 169452קואורדינטה
  Y: 621858קואורדינטה

  

גובלים: יואב. תכנון   מרחבי
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 1050גוש:    .23, 13, 7חלקי
חלקות: 1090גוש:    .13, 10, 9, 8, 7, 6חלקי

  

התכנית:   מטרת
לה תכנונית מסגרת במועצהיצירת תעסוקה פארק קמת

של שפיר, בהיקף מתוכם 458האזורית ברוטו דונם
הקרקע   180 ביעודי שינויים ידי על ציבורי לגן דונם

בנייה. ומגבלות זכויות, הנחיות   וקביעת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לתעסוקה,   . 1 חקלאי מאזור הקרקע בייעודי שינוי

הנ ציבור, מתקנים ומוסדות דסיים, מסחר, מבנים
תדלוק, חניה ציבורי, תחנת שצ"פ, פארק/גן

מוצעות. ודרכים   ציבורית
בנייה.   . 2 ומגבלות שימושים, הנחיות   קביעת
חניה.  . 3 שטחי וקביעת דרכים   התווית
בשצ"פ  . 4 ונופי אדריכלי לעיצוב הנחיות קביעת

ציבורי.   ופארק/גן
הסביבה.5 איכות על לשמירה תנאים   . קביעת
ת6 בנייה.. קביעת היתר למתן   נאים

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

י על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן די
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

שפיר, מ ולבניה לתכנון   טלפון: 79411פירשקומית
08-8508904  

  

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

עבודתו וסדרי חוקר   .1989 -), תשמ"טסמכויות
  
  

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

   0261206-651מס':
לולים התכנית: חוות דקל -שם   מושב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

הדרום מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
מופקדת מערבי נגב ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  10 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0261206-651
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  255/ 02/ 7  שינוי
  1/ א/ 37תמא/   כפיפות
  480/ 02/ 7  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
דקל, יישוב: דקל.   מושב
  X: 137800קואורדינטה
  Y: 566500קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 100301גוש:    .5חלקי

  

התכנית:   מטרת
בקרקע לולים חוות להקמת תכנונית מסגרת יצירת
זכויות,  קביעת ע"י דקל מושב ב' של בחלקות חקלאית
וזיקת קרקע ייעוד קביעת וכן הבנייה ומגבלות הנחיות

ברכב. למעבר   הנאה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לולים.  . 1 חוות להקמת שטח תא   קביעת
גישה  . 2 דרך ליצירת חקלאית לקרקע ייעוד שינוי

רכב. כלי למעבר הנאה זיקת עם   חקלאית
בנייה.  . 3 ומגבלות שימושים, הנחיות   קביעת
בנייה.  . 4 היתרי למתן תנאים   קביעת

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבני הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או ן

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז    טלפון:84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מערבי, טלפון:  נגב ולבניה לתכנון   מקומית
08-6834700  

  

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

בה נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון תנגדויות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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מערבי מקומי: שדרות, נגב תכנון   מחוז: דרום, מרחבי
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0316067-611מס':
התכנית: שדרות   9מתחם-שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
במשרדי1965 –ניה, התשכ"הוהב המחוזית, כי הועדה

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת מערבי שדרות, נגב ולבניה תכניתלתכנון

מס':   26 - גרסת: הוראות0316067-611מפורטת
  20 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  9/ 303/ 02/ 7ד/   שינוי
  25/ 303/ 02/ 7ד/   שינוי
  120/ 02/ 21  שינוי
  33/ 303/ 02/ 7  שינוי
  1/ 129/ 03/ 7  שינוי
  2/ 218/ 03/ 7  שינוי
  35/ 101/ 02/ 21  שינוי

  3תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  75/ 3תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שדרות.

  X: 161931קואורדינטה
  Y: 605308קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 2828גוש:  , 29, 11, 10, 9, 8חלקי

33 ,36 ,42 ,44.  
  

התכנית:   מטרת
כתכנו של בשטח מתחם תעסוקה,  682 -ן המשלב דונם

ציבור.    ומבני רובעי, מסחר   מגורים, פארק
  

כוללת: המוצעת   התכנית
שבמסגרתם  א.  שונים מסוגים מגורים 1097מתחמי

מגורים:  בתמהיל ו 881יח"ד רגילות  216 -דירות
קטנות ( עיקרי). 80דירות   מ"ר

ב  ב.  המשלב משולב תעסוקה מתחמי תעשיהתכנון ין
ידע (היי פיננסי, משרדים, -עתירת טק) מרכז

  עסקים, מסעדות, וכדומה.
עירונית.  ג.  כלל וברמה שכונתיים ציבור מוסדות   תכנון
מתחמי, הכולל  ד.  ופנים מערכתי וחנייה תנועה תכנון

והתחברות למתחם החיצוני הדרכים למערך חיבור
העירוניים. ולרחובות בינעירוניים   לכבישים

שימושי   ה. במסגרת בנייה זכויות קובעת התכנית
עיקריים.   קרקע

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שונים, מבנים   - ל: מגורים חקלאי משטח ייעוד שינוי

פתוח, דרכים,  ציבורי ציבור, שטח ומוסדות
ציבורי. ותעסוקה, ופארק/גן   תעסוקה, מסחר

ומוסדות   -  שונים, מבנים ל: מגורים מדרך ייעוד שינוי
ציבורי. פתוח, תעסוקה, ופארק/גן ציבורי   ציבור, שטח

ותעסוקה.   - ל: מסחר פתוח ציבורי שטח ייעוד   שינוי
ל: דרכים, ומסחר   - ניקוז נחל/תעלת ייעוד שינוי

  ותעסוקה.
קרקע.   - ייעוד בכל המותרים השימושים   קביעת
בינוי   -  בנייה. - הנחיות ומגבלות זכויות, הנחיות   קביעת
אדריכלי.הנחיו   - לעיצוב   ת
חדשות.   - דרכים   התווית
לפיתוח.   - הוראות   קביעת
ניקוז.   -   הסדרת
לפיתוח.   - שלבים   קביעת
סביבתיות.   - הנחיות   קביעת
בנייה.   - היתר למתן תנאים   קביעת

  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרס בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ומיםממועד

ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
הנשיא  שדרות   שדרות, ככר ולבניה לתכנון מקומית

נגב, 08-6892745טלפון:  ולבניה לתכנון מקומית ועדה
  08-6834700מערבי, טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל 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 חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מזרחי מקומי:  נגב תכנון : דרום, מרחב וזמח
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

0262832-652    
התכנית: מגרש     , לקייה 7שכונה 133שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  2 -תשריט 3 -גרסת: הוראות652-0262832מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות:הת בנייה להוציארי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
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הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  362/ 03/ 7  שינוי
  10/ 183/ 02/ 7  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
   7שכונה, 133יישוב: לקיה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 100217גוש:  חלקות: , לא   .1חלקי

  X: 186760קואורדינטה
  Y: 580897קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 133   362/03/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
למגורים בנייה זכויות במגרש, הגדלת יח"ד קביעת

במגרש. בניין קווי   ושינוי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
המותר   - המרביים הבנייה שטחי במגרשקביעת ים

א' 133שמספרו  852שמתוכם100%-) ל(מגורים
ו עיקריים שטחים המהווים המהווה 178-מ"ר מ"ר

שירות.   שטחי
בניין.   - קווי   שינוי
במגרש. 4קביעת   -   יח"ד
שלישית.   - קומה   תוספת
בנייה.   - היתר למתן תנאים   קביעת
והשימושים.   - התכליות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
, התשעו, עמוד7187הפרסומיםובילקוט25/02/2016

  .18/01/2016, בתאריך2746
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון , 08-6230966 'מקומית

בי בה לעיין רשאי המעוניין שהמשרדיםוכל ובשעות מים
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
  

לפלר   דוד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

דרום   מחוז
  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 56257-02-16

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

ובעניין פירוק חברת נידר - כוכב הצפון )1994( בע"מ, ח"פ 
51-203050-3, מרח' כיכר ויצמן 4, חולון,

אמסטר,  יעקב  ועו"ד  ברטוב  אמיר  עו"ד  והמבקשים: 
בתפקידם כנאמנים לביצוע הסדר הנושים של נידר חברה לבנין 
ולפיתוח בע"מ )בהסדר נושים(, ע"י ב"כ עו"ד יוסי מנדלבאום, 
תל  השקעות,  אמות  בית   ,2 ויצמן  מרח'  ושות',  מאיר  ליפא 
ע"י  ו/או   03-6070666 פקס'   ,03-6070600 טל'   ,6423902 אביב 

 ,216 יפו  רח'  ושות',  אמסטר  יעקב  אזרד-אמיגה,  מוריה  עו"ד 
ירושלים, טל' 02-5000077, פקס' 02-5838733.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2016 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.9.2016.

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

 אמיר ברטוב, עו"ד    יעקב אמסטר, עו"ד
                                              באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36034-04-16

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

ובעניין פירוק חברת ויצמן זמיר בע"מ, ח"פ 51-144302-0, 
מת"ד 1647, ירושלים, רח' רבי יהושע 10, בית שמש,

זין, נור אבו סרור, השאם בצה,  והמבקשים: מוחמד חסון 
נאיף אבו שנאר, מוחמד עודה עווד, אבראהים זין, עדנאן אבו 
ד"נ שמשון  סרור, ע"י ב"כ עו"ד כאסתרו דאוד, מנווה שלום, 

9976100, טל' 02-9991150, פקס' 02-9919872.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2016 בשעה 9.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון.

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

                                       כאסתרו דאוד, עו"ד
בא כוח המבקשים                                                

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 64852-05-16

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

ע"ר ציון,  מבשרת  שערי  ישיבת  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-021701-6

של  הליכים  להקפאת  נאמן  פולמן,  עמי  עו"ד  המבקש: 
העמותה, מרח' ממילא 20, ירושלים 94148.
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
8.9.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
ביום   12.00 משעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהן  שתגיע  באופן 

.31.8.2016

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

                                       שושנה לונדנר, עו"ד
באת כוח המבקשות                                                

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49590-06-16

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

)בפירוק  בע"מ  טכנולוגיות  די.וי.פי  חברת  פירוק  ובעניין 
זמני(, ח"פ 51-187390-3,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד אמיר פלמר ואח',  
מדרך בן גוריון 1 )מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25(, בני ברק 51201, טל' 

03-3730630, פקס' 03-3730650.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.10.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה 

עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה 8.30.

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

                                       אמיר פלמר, עו"ד
בא כוח המבקשת                                                

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 47087-05-16

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

ח"פ בע"מ,  נו"ש  איטלקית  גלידריה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-343822-6

רישיון  גרין,  חיים  עו"ד  ב"כ  ע"י  משייב,  ליאור  והמבקש: 
מס' 67818, מרח' מורד הגיא 100, כרמיאל 2160502,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.10.2016 בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.9.2016 בשעה 11.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.9.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 7.9.2016.

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

עמי פולמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 29472-06-16

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

ובעניין פירוק חברת רון ק.א. הובלות בע"מ, 51-272959-1,

והמבקש: חנוך בסטקר, ע"י ב"כ עו"ד ארז כהן, מרח' שלם 
3, רמת גן 5221550.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.10.2016 בשעה 9.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.15 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.21.9.2016

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

                                       ארז כהן, עו"ד
בא כוח המבקש                                                

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32675-03-16

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

ח"פ בע"מ,  ויזמות  השקעות  י.ש.ע  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-446943-6

ורדימיקס  בע"מ,  )ישראל(  רדמיקס  תעשיות  והמבקשות: 
מוצרי בטון )ישראל( בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד שושנה לונדנר, מרח' 

החשמונאים 105, ת"ד 20175, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.9.2016.

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

                                       וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
בא כוח המבקשים                                                

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 53966-06-16

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

ובעניין פירוק חברת א.ס. עמר בע"מ, ח"פ 51-127255-1,

והמבקש: חסיב סובח, ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א, 
 ,04-9985612 טל'   ,30811 טמרה   ,422 מת"ד   ,32166 מס'  רישיון 

פקס' 04-9880923.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.9.2016 בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.28.8.2016

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

                                       וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
בא כוח המבקש                                                

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 1343-05-16

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

ובעניין פירוק חברת שרעבי שילה חברה לבנין והשקעות 
1997 בע"מ, ח"פ 51-245605-4,

דיך  גמאל  חאלד  עאצי,  דאר  גבר  מוחמד  והמבקשים: 
אללה, מוסא מחמוד סעיד, ע"י ב"כ עו"ד כאסתרו דאוד, מנווה 
שלום ד"נ שמשון 9976100, טל' 02-9991150, פקס' 02-9919872.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.10.2016

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

                                       חיים גרין, עו"ד
בא כוח המבקש                                                

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26188-06-16

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

ח"פ בע"מ,  מאפים  שיבס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-376575-0

והמבקשת: בת אל דומיין, ע"י ב"כ עו"ד חיים גרין, רישיון 
מס' 67818, מרח' מורד הגיא 100, כרמיאל 2160502.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.10.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 3.10.2016.

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

                                       חיים גרין, עו"ד
בא כוח המבקשת                                                

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 53922-06-16

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

ח"פ בע"מ,   2010 גינון  גל  אורן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-443810-0

והמבקשים: הישאם סואעד ובילאל סואעד, ע"י ב"כ עו"ד 
טמרה   ,422 מת"ד   ,32166 מס'  רישיון  היג'א,  אל  אבו  פ'  וג'די 

30811, טל' 04-9985612, פקס' 04-9880923.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.10.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                       מאיר אלזם, עו"ד
בא כוח המבקשת                                                

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

סראטו בע"מ 
 )ח"פ 514208362(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/08/2016 בשעה 10:00, אצל גרוס, קלינהנדלר, 
132, תל–אביב-יפו,  בגין  דרך  רח'  ושות',  גרינברג  חודק, הלוי, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

עינת מיזל, עו"ד, מפרקת

דרים קידס בע"מ 
 )ח"פ 514938901(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ויזל בע"מ,  11:00, אצל פוקס  תתכנס ביום 18/08/2016 בשעה 
6, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  רח' חרמון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הראל ויזל, מפרק

מדיטרניאן לופטס קורפוריישן בע"מ 
 )ח"פ 513577478(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הלפרין,  צלטנר,  אצל   ,11:00 בשעה   18/08/2016 ביום  תתכנס 
פיצ'ון, משרד עורכי דין ונוטריון, רח' דרך בגין 132, תל–אביב-

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

חיים פיצון, עו"ד, מפרק

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

                                       כאסתרו דאוד, עו"ד
בא כוח המבקשים                                                

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 45183-06-16

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

ע"ר רמון,  במצפה  הזהב  גיל  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-027882-8

וסרמן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גוטסמן  דליה  המבקשים: 
סטניסלב, מרח' בן צבי 11, באר שבע, טל' 072-3991404, פקס' 

.072-3991405

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.9.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 30.8.2016.

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

וסרמן סטניסלב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 46520-06-16

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

ובעניין פירוק חברת ל.ש. מבנים ונכסים בדרום בע"מ, ח"פ 
51-227721-1, מרח' הגפן 30, ת"ד 3553, באר שבע 8413501.

והמבקשת: עיריית באר שבע, ע"י ב"כ עו"ד מאיר אלזם, 
מגדל   ,23 כוכבא  בר  רח'  ושות',  אשר  עמי  בן  שרקון,  ממשרד 

V-Tower, בני ברק, טל' 03-5662808, פקס' 03-5552801.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.9.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.9.2016.
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כלנית החורש חברה לבניה בע''מ 
 )ח"פ 512385329(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אשל,  במשרדי   ,10:00 בשעה   24/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  ברק,  בני   ,5 כנרת  רח'  דין,  עורכי  רוזנט,  אשלגי, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

זאנטקרן בניה ויזמות בע''מ 
 )ח"פ 514636083(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אשל,  במשרדי   ,11:00 בשעה   24/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אשלגי, רוזנט, עורכי דין, רח' כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מיטל כץ רוזנברג, עו"ד, מפרקת

מבת ניהול פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 514898618(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' לח"י 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יבנה,  גן   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ירון תנעמי, מפרק

אץ-רץ שיווק נעליים בסיטונאות בע"מ 
 )ח"פ 511339376(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
בורוכוב 11, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון אברג'ל, מפרק

א. גרינברג יעוץ ועיצוב פנים בע"מ 
 )ח"פ 510732969(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   18/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 חביב  אבשלום  רח' 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אירית גרינברג, מפרקת

קונטיננט סוכני מכס ומטען 1989 בע"מ 
 )ח"פ 511356040(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
בגין 7, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהושע לוין, מפרק

בסט ווין בע''מ 
 )ח"פ 513920207(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/08/2016 בשעה 12:00, אצל אנגל בקשי, רואי 
חשבון, רח' המסגר 1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רמי ברבי, מפרק

אגם נכסים א.ב בע''מ 
 )ח"פ 514423961(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/08/2016 בשעה 10:00, אצל אנגל בקשי, רואי 
חשבון, רח' המסגר 1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מכאל יעקובי, מפרק
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בי אי די הכשרות למסחר בשוק ההון )1991( בע"מ 
 )ח"פ 514655844(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל עו"ד מור סוויל, רח' 
הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
יניב דניאלי, מפרק

סים פלטפורמס בע"מ 
 )ח"פ 514426469(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/07/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון ויינר, מרח' 

הדדי ציון שאול 1, בת ים, טל' 054-6812557, 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.

אלון ויינר, מפרק 

זפיר ע.י. בע"מ 
 )ח"פ 514336650(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/07/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד אילן, מרח' 

רפידים 14ב, תל–אביב-יפו, טל' 054-4890167, 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.

עודד אילן, מפרק 

הדר דולב בית השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513890806(

)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 

ג'יי.אס נכסים )2013( בע"מ 
 )ח"פ 514908441(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח'

אליעזר בן אריה 46, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודית פיטרו, מפרקת

פרופיל טכנולוגיה מתקדמת )פי. אי. טי.( בע"מ 
 )ח"פ 511939878(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   04/09/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  מודיעין-מכבים-רעות,   ,37 שניר  נחל  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

משה פריבלר, מפרק

דורון ונוי אירועים בע"מ 
 )ח"פ 514921121(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' גולן 
1, גן יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הילה אלבז, מפרקת

המחדש תעשיות משאבות בע"מ 
 )ח"פ 511254138(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' פטל 
17, קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בנוש, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/06/2016 
עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,03-6853685 טל'  תל–אביב-יפו,   ,21 הארבעה  מרח'  הירשזון, 

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.

עופר הירשזון, מפרק 

י.ר.ש.ז. פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 513351098(

)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 04/07/2016 
יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,052-3311177 טל'  השיטה,  בית   ,1 השיטה  בית  מרח'  יוניש, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב יוניש, מפרק 

ש.ר.י. צפון יזום פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 512367152(

)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 16/06/2016 
יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,052-3311177 טל'  השיטה,  בית   ,1 השיטה  בית  מרח'  יוניש, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב יוניש, מפרק 

לינקס ר.י. אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513717652(

)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 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן דולב, 
מרח' אלכסנדר פן 23, תל–אביב-יפו, טל' 054-7800015, 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.

רן דולב, מפרק 

פומונה קפיטל מנג'מנט בע"מ 
 )ח"פ 514821081(

)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 29/06/2016 
זוריק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אונגר, מרח' אנגל 7/2, תל–אביב-יפו, טל' 054-6660996, 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.

זוריק אונגר, מפרק 

הירובר השקעות בע"מ 
 )ח"פ 511870800(

)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 29/06/2016 
עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,03-6853685 טל'  תל–אביב-יפו,   ,21 הארבעה  מרח'  הירשזון, 

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.

עופר הירשזון, מפרק 

או.אף.טי.די בע"מ 
 )ח"פ 512204835(

)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 
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אנשים 2006 )א.ת( בע"מ 
 )ח"פ 513823856(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,15 מסלאויטה  האחים 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת

ספורט 1 הפקות בע"מ 
 )ח"פ 514414556(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,15 מסלאויטה  האחים 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת

היימיקס בע"מ 
 )ח"פ 514066349(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   19/08/2016 ביום  תתכנס 
כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

 SPANBODY.COM LIMITED
 )ח"פ 512813510(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ארבע 
האגודות 1, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רפי פרידמן, מפרק

 

התקבלה   08/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
בנימין יצחק  טריפוס, מרח' הגדודים 8, רמת השרון, טל' -054

4555536, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/08/2016 
אור   ,16 החרושת  רח'  קוריאט,  אדר  עו"ד  אצל   ,14:00 בשעה 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.   

רון בנימין יצחק טריפוס, מפרק 

פאנט פתרונות אינטרנט בע"מ 
 )ח"פ 513937961(

)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   28/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל 
רוטריב, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/08/2016 
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.   

איל רוטריב, מפרק

מ.רביד יזמות עסקית בע"מ 
 )ח"פ 514798685(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/06/2016, התקבלה החלטה מיוחדת 
לבטל את הליכי פירוק החברה ואת ההחלטה מיום 12.11.2015 

לפרק את החברה.
אודי דנהירש, עו"ד, מפרק
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חנני שירותי רפואה בע"מ 
 )ח"פ 513456327(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 06/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מטא פור סטודיוס בע"מ 
 )ח"פ 513804971(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 06/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

סטיקס משחקים בע"מ 
 )ח"פ 514915107(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

קלינסאן אנרג'י בע"מ 
 )ח"פ 514228592(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

איקום אקספרט טכ'ידע למסחר אלקטרוני 2010 בעמ 
 )ח"פ 514435247(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משרד  ברזלי  בעז  אצל   ,16:00 בשעה   21/08/2016 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של  1, רמת  דין, רח' בצלאל  לעריכת 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מירית מנור, עו"ד, מפרקת

ג'י.איי.אל חברה להנדסה בע"מ 
 )ח"פ 511490278(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

טי.או.בי. טכנולוג'י אוריאנטד בע"מ 
 )ח"פ 513250290(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016 בשעה 11:00, במשרדי רוזנברג 
תל–אביב-  ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

איי קיו ווינד בע"מ 
 )ח"פ 514022821(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2016 בשעה 11:00, אצל עו"ד מור סוויל, רח' 
הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי קומה 14, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

הרולד וינר, מפרק
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רליף פארמה בע"מ 
 )ח"פ 515217800(

)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   05/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-5249606 טל'  נהריה,   ,7 האורן  מרח'  הרשקוביץ,  יהושע 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 26/10/2016 ביום  הנ"ל תתכנס  סופית של החברה  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל עו"ד מור סוויל, רח' הרכבת 58, מגדל אלקטרה 
סיטי, קומה 14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.   

יהושע הרשקוביץ, מפרק 

כהן נדל"ן בעיר בע"מ 
 )ח"פ 513149674(

)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   05/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
4, תל–אביב-יפו, טל'  עו"ד אופיר אריה חליוה, מרח' מרמורק 

077-3313238, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

אופיר אריה חליוה, עו"ד, מפרק

 

אם.איי.אי. השקעות 
 )ח"פ 514877620(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   06/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, טל' 03-6218222, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק 

שרידב בית בע"מ 
 )ח"פ 514098615(

)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   03/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,9094200 אלעזר   ,4 שלומציון  מרח'  ג'קסון,  סיימון   עו"ד 

073-7406040, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.   

סיימון ג'קסון, עו"ד, מפרק
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קפיצי אשדוד בע"מ 
 )ח"פ 513551622(

)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   03/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה  
אפשטיין, מרח' רותם 13, באר שבע, טל' 077-5509776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

שלמה  אפשטיין, מפרק 

בית התוכנה והמחשב טבעון )1994( בע"מ 
 )ח"פ 511939282(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   27/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה  
ענף, מרח' הבונים 2, קריית טבעון, טל' 077-5509776, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

מלכה  ענף, מפרקת

 

ארבוז שרותי חשבונאות ומיסוי בע"מ 
 )ח"פ 513246314(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   05/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5183022 טל'  חולון,   ,42 סרלין  יוסף  מרח'  פריגוזין,  הילה 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 23/11/2016 
בשעה 12:00, אצל רוזנברג לוי משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.   

הילה פריגוזין, עו"ד, מפרקת 

הרמן הנדסת רכב בע"מ 
 )ח"פ 514034149(

)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   15/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
הרמן , מרח' הנביאים 42, רמת השרון, טל' 077-5509776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

דן  הרמן, מפרק

 



8495 ילקוט הפרסומים 7299, א' בתמוז התשע"ו, 7.7.2016 

דיוואני אינטרני בע"מ 
 )ח"פ 512538869(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   19/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
פייראיזן, מרח' אמיר גלבוע 16, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776, 

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 21/08/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

ערן  פייראיזן, מפרק 

דיוקים 2000 )1998( 
 )ח"פ 512618430(

)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 06/07/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי   עו"ד 

03-6218222, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק 

חלקה 107 בגוש 8248 בע"מ 
 )ח"פ 510344633(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

יקב שורש יהודה בע"מ 
 )ח"פ 514846518(

)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   27/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,27 קובובי  מרח'  שטיבר,  מאיר 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

יוסף מאיר שטיבר, מפרק 

דיאנדי פתרונות חכמים בע"מ 
 )ח"פ 514735661(

)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   06/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
הרמן, מרח' הנביאים 42, רמת השרון, טל' 077-5509776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2016 
דוח  הגשת  לשם  טבעון,  קריית   ,2 הבונים  ברח'   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

דן  הרמן, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

קרמבולה השקעות נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 513194886(

)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 29/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

אנגל קונסטרקשן גרופ גפ תשנ"ח בע"מ 
 )ח"פ 512646977(

)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 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

אנגל ניהול וביצוע פרוייקטים קבלניים )94( בע"מ 
 )ח"פ 511947525(

)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 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/12/2015 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שטרן, מרח' מנדס 

7, רמת גן, טל' 050-5576633, 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.

אמיר שטרן, עו"ד, מפרק 

אנגל מקבצי דיור בע"מ 
 )ח"פ 513400747(

)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 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

אנגל השקעות בבניה ובנדל"ן )94( בע"מ 
 )ח"פ 511947483(

)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 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

בר בריבוע בע"מ 
 )ח"פ 513307546(

)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 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/07/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,6040803 יהודה  אור   ,6/12 לב  בר  חיים  מרח'  סבג,  יצחק 

077-3322078, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק סבג, עו"ד, מפרק

מודל הום מבנים )2007( בע"מ 
 )ח"פ 513914556(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יולוס  במשרד   ,18:00 בשעה   ,21/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 

גזית ושות', עורכי דין, שד' רוטשילד 3, תל אביב.

יוגש  לאסיפה  החברה.  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
רשאית  תהיה  האסיפה  החברה.  של  עסקיה  על  מלא  דוח 

להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה.

כל אדם הטוען שהוא נושה של החברה, יגיש למען הנ"ל 
או לפקס' 03-7575174, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, את 

הוכחות החוב.
רם יולוס, עו"ד  
בא כוח החברה

סי.איי.טי מערכות בע"מ
)ח"פ 51-395638-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אפיק  דין  עורכי  במשרד   ,13.00 בשעה   ,10.8.2016 ביום  תתכנס 
ושות', רח' החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמירם לבקוביץ, מפרק  

נ.א. סילינג
)ח"פ 51-411183-0(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נאסר אשרף, מרח' הירק 15, טירה 4491500, למפרק החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

אגם אלון בע"מ 
 )ח"פ 514314301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 27/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דנה ליאור, מרח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו 6777016, טל' -03

7775200, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת 

גוד בוי בע"מ 
 )ח"פ 512017914(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/07/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה רקנטי, מרח' 

ברדיצ'בסקי 1, גבעתיים, טל' 054-7999332, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

לאה רקנטי, מפרקת 

פיס מזנון בע"מ 
 )ח"פ 513354829(

)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 
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עוז חשמל ע.צ. בע"מ
)ח"פ 51-422651-3(

)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 1.5.2016, התקבלה החלטה 
ציון,  עמוסי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' אחד העם 20, רעננה, טל' 052-8992381, למפרק החברה.

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

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

 ,11.9.2016 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.

עמוסי ציון, מפרק

ספינוקס סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-323238-9(

)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   ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
דניאל שוקרון, מרח' שטמפפר 2, נתניה 42402, טל' 054-4261416, 

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.

 ,30.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל שוקרון, רו"ח, מפרק

גרשטיין אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386978-4(

)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   ,7.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5403202 טל'  גבעת שמואל,   ,96 הזיתים  מרח'  גרשטיין,  טל 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2016, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאסר אשרף, מפרק

סופר פרש חברה חקלאית בע"מ
)ח"פ 51-328847-2(

)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   ,22.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנסור 
סלאם, מרח' אל נור 8, טירה 4491500, טל' 050-5520184, 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 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.

מנסור סלאם, מפרק

מ.ס.ב. הובלות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-528635-9(

)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   ,12.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

סאיד עמרור, מת"ד 364, טייבה 4040000, 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 משרד ד"ר מאלק עמרור, כביש טבעת צפונית, 
טייבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סאיד עמרור, מפרק
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אילן אלמגור יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-216176-1(

)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   ,13.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 
אלמגור רואש, מרח' בשארי 1, ראשון לציון, טל' 054-2023837, 

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.

 ,13.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון אלמגור רואש, מפרק

גרוברמן אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-414737-0(

)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   ,19.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

גרוברמן, מרח' שמואל בן עדיה 19, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
מגדל   ,58 הרכבת  רח'  סוויל,  מור  עו"ד  החברה,  ב"כ  למען  זו, 
אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב, פקס' 03-7775201, נושה או 
אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל 

- לא ייענה.

 ,13.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד מור סוויל, בכתובת 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל גרוברמן, מפרק

סיון סיבוני בע"מ
)ח"פ 51-457074-6(

)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 

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.

 ,7.10.2016 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.

טל גרשטיין, עו"ד, מפרק

בינ"ו ישראל בניה ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-483809-3(

)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   ,16.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
תורתי, מרח' יסקי 2, באר שבע, טל' 08-6278728, 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.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל תורתי את מחלב, רואי חשבון, 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.

יוסף תורתי, מפרק

גיל מאיר יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-381356-8(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר גיל, 

מנוף השרון 67, מתן, טל' 052-2966954, 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.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד טל גרשטיין, רח' הזיתים 96, גבעת שמואל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מאיר גיל, מפרק
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 ,15.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד סיון שחר, 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.

ניקולס טרומפר, עו"ד, מפרק

בית מעיא ד.פ.מ.ר. בע"מ
)ח"פ 51-402721-8(

)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   ,15.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-6244018 טל'  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  מרח'  עפרוני,  שגיב 

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.

 ,16.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיב עפרוני, מפרק

א. יונה שיווק שיש בע"מ
)ח"פ 51-461814-9(

)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   ,27.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,03-5798514 טל'  תקווה,  פתח   ,9 הסיבים  מרח'  רוזנברג,  יוסף 

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.

 ,16.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף רוזנברג, רו"ח, מפרק

התקבלה   ,13.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פיני רובינשטיין, מרח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 12, בני ברק 

5126237, טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

 ,13.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

מחזונים תורניים בע"מ
)ח"פ 51-507468-0(

)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   ,13.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יהודה אברמצ'יק, מרח' אודם 53, ערד, טל' 058-6663070, 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.

 ,14.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  19.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אברמצ'יק, מפרק

גילי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-500002-4(

)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   ,15.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ניקולס טרומפר, מרח' הרב לוין 15/9, עפולה, 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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דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
ירושלים,   ,2 קומה  התאומים,  בית   ,15 נשרים  כנפי  מרח'  כהן, 

למפרק החברה.

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

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

 ,25.10.2016 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.

דוד כהן, מפרק

רד אייבקס בע"מ
)ח"פ 51-430319-7(

)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   ,7.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,4685193 פיתוח  93, הרצליה  ים  רמת  גמליאל, מרח'   עו"ד עפר 

טל' 09-9508155, למפרק החברה.

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

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

 ,27.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר גמליאל, עו"ד, מפרק

עירית סולסי דרור גרשון אדריכלות אורבנית בע"מ
)ח"פ 51-425183-4(

)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   ,16.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דרור גרשון, מרח' הפלמ"ח 57, חיפה, טל' 052-3488714, 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.

 ,30.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל עו"ד ערן אלוני, רח' מעלה השחרור 15, חיפה, 

מ.מ.י. השקעות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-394489-2(

)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   ,15.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרקת   ,052-8692083 טל'  נתניה,   ,8 הרינה  מרח'  פסח,  מרים 

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.

 ,16.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

מרים פסח, מפרקת

פ.ר גלידה בע"מ
)ח"פ 51-414289-2(

)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   ,19.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  אביב,  תל   ,6751 ת"ד   ,10 הירשנברג  מרח'  גלאם,  יוסי 

03-6225453, למפרק החברה.

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

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

 ,19.10.2016 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 גלאם, מפרק

רויס השכרת רכב בע"מ
)ח"פ 51-362720-8(

)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   ,25.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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שי מוגרבי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-392109-8(

)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   ,15.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רח'  עקירב-אלון,  דין  עורכי  ממשרד  עקירב,  שלומי   עו"ד 
שלמה המלך 37, קריית אונו, טל' 03-7780008, 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.

 ,15.11.2016 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.

שלומי עקירב, עו"ד, מפרק

ליבנה יזמות וגינון בע"מ
)ח"פ 51-433410-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יונה ליבנה, ממצפה נטופה, טל' 050-3231396, 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.

 ,15.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

יונה ליבנה, מפרק

מ. קשמין יזום בע"מ
)ח"פ 7 51-361108(

)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   ,27.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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

ובניירות של החברה.

דרור גרשון, מפרק

די.ג'י.סי.אס בע"מ
)ח"פ 51-338641-7(

)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   ,10.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל' 052-3839997,  8, רמת השרון,  גלבוע, מרח' הפלמ"ח  דניאל 

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.

 ,10.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

דניאל גלבוע, מפרק

אבו ג'בל מימון והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-400924-0(

)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   ,21.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אבו ג'בל ראמי, רח' ראשי, ת"ד 939, מסעדה, טל' 072-2505444, 

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.

 ,10.11.2016 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.

אבו ג'בל ראמי, עו"ד, מפרק
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החלטה  התקבלה   ,7.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אברמוף, מרח' כורש 1, 

אפרתה 90435, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד אברמוף, מפרק

חלקה 190 גוש 6369 בע"מ
)ח"פ 51-034592-9(

)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 
ביום 7.6.2016, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אלקוני,  אסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

אי סי החברה לשיתוף פעולה בע"מ
)ח"פ 51-339272-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון שמעוני, מרח' 

בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון שמעוני, עו"ד, מפרק

שביט תכנים והפקות בע"מ
)ח"פ 51-299169-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2016, התקבלה החלטה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 
קשמין, מרח' שמואל ברקאי 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,27.11.2016 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.

מיכאל קשמין, מפרק

לדארט בע"מ
)ח"פ 51-373411-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור לזר, מרח' קשת 26, 

ראש העין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור לזר, מפרק

פפיר זגורי פז אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-455660-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו סימון, מרח' בר כוכבא 21, 

מגדל קונקורד, בני ברק, טל' 03-5616671, 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.

זיו סימון, עו"ד, מפרק

הופדייט בע"מ
)ח"פ 51-496085-5(

)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 
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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.

רמי ששון, עו"ד, מפרק

סטון לאב אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-355150-7(

)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 16.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר עמר, מרח' הרימון 45, 

רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר עמר, מפרק

360 טרייד סרב בע"מ
)ח"פ 51-478973-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
14.6.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי נחמיאס, מרח' 

התכלת 2, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צחי נחמיאס, מפרק

מלון מגדלי המלכים תחזוקה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-440963-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד ראש, מרח' כיכר 

רבין 1, ת"ד 1653, טבריה, למפרק החברה.

מרח'  סער,  דודי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המסגר 26, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דודי סער, רו"ח, מפרק

פייב סקילז בע"מ
)ח"פ 51-487528-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2016, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר שגיא, מרח' 
קדיש לוז 13, דירה 1, חיפה, טל' 052-8684411, 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.

תומר שגיא, מפרק

מטרוליין בע"מ
)ח"פ 51-328018-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שאשא,  גיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הרצל 13, ראשון לציון, טל' 03-9506716, 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.

גיל שאשא, עו"ד, מפרק

י.ד.ר יזמות בע"מ
)ח"פ 51-530593-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ששון,  רמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בילו 64, ראשון לציון, טל' 052-6556699, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דיויד אוסבורן, מפרק

חברה להחזקה של מניות בנאמנות עבור לקוח 
במשרד עורכי דין משה רון בע"מ

)ח"פ 51-251361-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,7 מצפה  מרח'  רון,  ולמנות את משה  מרצון  לפרק את החברה 

רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה רון, 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 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זד"ל 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

וויז'ן מ.ר.כ בע"מ
)ח"פ 51-383108-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זד"ל 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד ראש, עו"ד, מפרק

אשוח שי לי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-482739-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד תומר אשרוב, מרח'  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
סחרוב 19, קניון ערי החוף, בניין C, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

אי - פוכונדר בע"מ
)ח"פ 51-537410-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאבי כהן, מרח' גיסין 5, 

הרצליה 46362, 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.

זאבי כהן, עו"ד, מפרק

מוצרי קפואים ח.י.צ.י בע"מ
)ח"פ 51-452599-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דיויד אוסבורן, מרח' מנחם 

בגין 132, מרכז עזריאלי 5, קומה 40, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון שגיא, עו"ד, מפרק

סמי ובניו לבנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-064964-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלי דייזי ארביב, מרח' 

דרך רמתיים 112, הוד השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מלי דייזי ארביב, עו"ד, מפרקת

ש. פינק צבעים )1984( בע"מ
)ח"פ 51-101426-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד אדם שעשוע, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
פקס'  ,03-5652012 טל'   ,4793929 תקווה  פתח   ,24 רובינא   חנה 

03-5652013, 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.

אדם שעשוע, עו"ד, מפרק

רונן בראונשטיין אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-448807-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  איזרדל,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 3, תל אביב 6688106, 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.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

ד.י. ברוקס פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-426425-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זד"ל 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

מנדוס יבנה בע"מ
)ח"פ 51-523165-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2016, התקבלה החלטה 
משד'  כהן,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 1, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי כהן, עו"ד, מפרק

אחוזת הדר ים בע"מ
)ח"פ 51-036409-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון שגיא, 

מרח' בן גוריון 1, בני ברק, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצהר הס, עו"ד, מפרק

ה.מ.נ.א.שינפלד בע"מ
)ח"פ 51-470641-5(

)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 20.6.2016, התקבלה החלטה 
 ,32 ממשק  דניאלי,  אביב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב נחלים 49950, 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.

אביב דניאלי, מפרק

א.י. אסיהו כפר רופינה בע"מ
)ח"פ 51-441051-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לבנון,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 6, רמת גן 52522, 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.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק

אסיהו חוקוק 2010 בע"מ
)ח"פ 51-450404-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לבנון,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 6, רמת גן 52522, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב איזרדל, עו"ד, מפרק

פי אר ומיתוג ופרסום בע"מ
)ח"פ 51-419305-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,16.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עטיה,  דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מרח' יצחק שדה 34, ת"ד 51664, תל אביב, טל' 03-5377055, 

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.

דרור עטיה, מפרק

דוד ואורלי כהן בע"מ
)ח"פ 51-328819-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גרשוני,  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרליבך 12, תל אביב, טל' 03-5619797, 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.

שרון גרשוני, עו"ד, מפרק

א.ב. ברמיר בע"מ
)ח"פ 51-377456-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצהר הס, 

מרח' אחוזה 105, רעננה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל שטיינבך, עו"ד, מפרק

חלקה 905 בגוש 6213 בע"מ
)ח"פ 51-041070-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל שטיינבך, מרח' 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל שטיינבך, עו"ד, מפרק

שחר פרייליך יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-183125-7(

)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 23.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר יצחק, מרח' שפטל 30, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר יצחק, מפרק

טקסטים פרסום וקופירייטינג בע"מ
)ח"פ 51-348788-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2016, התקבלה החלטה 
גולן, מרח' חטיבת  עופר  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

גבעתי 12, הוד השרון, למפרק החברה.

עופר גולן, מפרק 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז לבנון, עו"ד, מפרק

קנוסיס בע"מ
)ח"פ 51-413397-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2016, התקבלה החלטה 
 ,7 הכרם  מרח'  רם,  דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בנימינה 30500, 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.

דן רם, מפרק

אס.די.אס.אי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-246695-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שניצר,  יואב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב שניצר, עו"ד, מפרק

חלקה 333 בגוש 6213 בע"מ
)ח"פ 51-025761-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל שטיינבך, מרח' 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.




