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מינוי חברים לוועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001

תנאי  על  שחרור  לחוק  32)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  בזה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 

הסוהרים שלהלן לחברי ועדת שחרורים:

סגן גונדר מישל פרץ סגן גונדר יפה בורדה 

סגן גונדר זהבה לקפיש סגן גונדר אורנה אטלי 

סגן גונדר רות שלמה סגן גונדר עפרה לוי זאן 

סגן גונדר אפרת בוכריס סגן גונדר אורית רבינוביץ 

סגן גונדר הגר סתוי גרשם סגן גונדר ענת קון  

סגן גונדר מנחם יוסף סגן גונדר איאד סביתי 

סגן גונדר קרן גנות סגן גונדר גבריאל מירלשוילי 

סגן גונדר סוזי לאון סעדון סגן גונדר צביה גלנדר 

רב כלאי חביב אסרף רב כלאי אסתר בן גיגי 

רב כלאי איתמר יפת רב כלאי סולנג'-שולי אלקיים 

רב כלאי מזל בן לולו רב כלאי הילה ורובל 

רב כלאי מירב בן דוד רב כלאי אמיר כהן  

רב כלאי ירון חורי רב כלאי אורנה גיט 

רב כלאי אסתר פרי רב כלאי אורנה בן טל 

רב כלאי סמדר דהן-סטרוק רב כלאי רוזי ברוייטמן 

רב כלאי מזל יפרח רב כלאי משה לוי  

רב כלאי רותם טרנטו רב כלאי שירלי דהן-רוזין 

רב כלאי מאירה נחשון רב כלאי אברהם שגב 

רב כלאי יורם שריקי רב כלאי ענת כהן  

רב כלאי לימור נחמיאס רב כלאי אסתר גבאי 

רב כלאי גלית בכר רב כלאי נופר קורבר 

רב כלאי מירי אפק רב כלאי עידית זהר 

רב כלאי אתי גליק רב כלאי אסתר קצרי יוסף 

רב כלאי עדי וינר רב כלאי נעה בן נעים 

רב כלאי מירב כהן רב כלאי עינב פדל  

רב כלאי רוית יצחק מליחי רב כלאי קרן אטיאס ג'ורג'י 

רב כלאי טלי אלבז רב כלאי אביטל וייץ 

רב כלאי טלי מרדכי רב כלאי סיגלית ארזואן 

רב כלאי אורלי חג'אג' רב כלאי לימור שמעוני 

רב כלאי צברי מזרחי רב כלאי אושרית דדון 

רב כלאי מיטל שוואט רב כלאי קרן כהן  

רב כלאי שירלי עמר רב כלאי באסם סעד 

רב כלאי שרון ציוני הרשברג.

של  לתקופה  בתוקף  יהיה  המינוי  לחוק,  32)ב(  סעיף  לפי 
שנתיים ממועד חתימתו.

כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016(
)חמ 3-101-ה1(

 
גלעד ארדן  

   השר לביטחון הפנים
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 487.  1

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

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
המקומיות  הרשויות  לבקשת  כי  מודיע,  אני  החוק(,   - )להלן 
ביום  הסמכתי  הפנים,  שר  ובהסכמת  ב',  בטור  המפורטות 
העירוניים  הפקחים  את   ,)2016 ביולי   25( התשע"ו  בתמוז  י"ט 
נתונות  שיהיו  מסייעים  לפקחים  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל 

בפעולות למניעת אלימות:

           טור א'

             שם

            טור ב'

      רשות מקומית

נדב ברילנר     אילת

מוטי אהונינה    אילת

מאיר אוחיון    אשדוד

מוריה כהן    אשדוד

מרק דוידוב    אשדוד

איתי דבוש    אשדוד

ניר סבג    אשדוד

טל שחור    אשדוד

משה איתמר עבו    אשדוד

יניב פישמן    תל אביב

טל שמאי    תל אביב

עוז אביב    תל אביב

דורון הופמן    תל אביב

אייל מנחם בודגוב    תל אביב

אלון רוטמן    תל אביב

יעקב קאדר    עפולה

דורית אסייג    עכו

משה בן גיגי    עכו

עדי חודדטוב    עכו

שאדי גדבאן    עכו

יינון טייב    עכו

אסף ברשישה    עכו

מרדכי שיטרית    עכו

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 
בתפקידם.

י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016(
)חמ 3-4343-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, 
התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 לחוק, 
הוא  2016( הסכום  ביולי   1( בסיוון התשע"ו  כ"ה  מיום  ולפיכך 

306 שקלים חדשים.

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-518-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ו, עמ' 4237.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)א3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במשרד  וסגנו  מחוזי  רופא  כל  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
המחוז  בתחום  האמור  בסעיף  המנויות  בסמכויות  הבריאות 

שבסמכותו.

י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(
)חמ 3-2495-ה7(

משה בר סימן טוב  
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

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

הסמכה לגורם מוסמך ארצי
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)ה()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירותי  ראש  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
לעניין  ארצי  מוסמך  לגורם  הבריאות  במשרד  הציבור  בריאות 
סעיפים 7)א1(, )א2(, )ב( ו–7ג4 לחוק ולעניין תקנות 11ד)ב( עד )ט( 

לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-22000.

י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(
)חמ 3-2495-ה7(

משה בר סימן טוב  
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

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

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 118.  2

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
"שחייה",  שנושאו  אד-הוק,  מסדרת  מטבעות  על  מכריזה  אני 
בגימור  )זהב  חדשים  שקלים   10 נקוב  בערך  התשע"ו-2016, 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף בגימור קשוט( ו–1 שקל חדש )כסף 

בגימור רגיל(, כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
זיכרון בסדרת אד-הוק, שנושאו "שחייה", התשע"ו-2016, בערך 
בגימור קשוט(, 2 שקלים חדשים  )זהב  נקוב 10 שקלים חדשים 
אשר  רגיל(,  בגימור  )כסף  חדש  שקל  ו–1  קשוט(  בגימור  )כסף 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4172(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
שנושאו  מהתנ"ך,  תמונות  מסדרת  מטבעות  על  מכריזה  אני 
"שמשון בבית הפלשתים", התשע"ז-2016, בערך נקוב 10 שקלים 
בגימור  )כסף  חדשים  שקלים   2 קשוט(,  בגימור  )זהב  חדשים 
קשוט(, 1 שקל חדש )כסף בגימור רגיל( ו–1 שקל חדש זעיר )זהב 

בגימור קשוט(, כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
בבית  "שמשון  שנושאו  מהתנ"ך,  תמונות  בסדרת  זיכרון 
הפלשתים", התשע"ז-2016, בערך נקוב 10 שקלים חדשים )זהב 
בגימור קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף בגימור קשוט(, 1 שקל חדש 
)כסף בגימור רגיל( ו–1 שקל חדש זעיר )זהב בגימור קשוט(, אשר 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-4172(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
91,390שכר עובדי חינוך

53,575פעולות חינוך
144,965סך הכול חינוך

7,495שכר עובדי רווחה
18,658פעולות רווחה
26,153סך הכול רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב

321פירעון מילוות אחר
321סך הכול פירעון-מילוות

1,102הוצאות מימון
    -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

313,623

10,050הנחות בארנונה
323,673סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
323,673סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז באייר התשע"ה )6 במאי 2015(
)חמ 3-360-ה1(

יוסי שבו  
ראש עיריית נס ציונה  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  הזכויות של  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
כ"ז  ביום  הוצג  ירושלים,  נפת  כרם(,  )עין  ירושלים   -  31340
לעיון  ימים  2016( למשך שלושים  באוגוסט   31( באב התשע"ו 
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין למחוז ירושלים, רח' בן יהודה 
34, ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים, 
רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת 

הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  

למחוז ירושלים  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי הרישום 
מס' 400324 - נגב )אלע'רה(, הוצגו ביום י' באדר ב' התשע"ו )20 
במרס 2016( למשך 30 ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין 
שבע,  באר   ,4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  הסדר  אזור 
ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, קריית הממשלה, 

רח' התקווה 4, באר שבע

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  

 תיקון הודעה בדבר עבודת המזכירות בימי ו', 
בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספים

לפי תקנות בתי המשפט )מזכירות בבתי משפט ובבתי דין 
לעבודה(, התשס"ה-2004

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)א()3()ב( לתקנות בתי המשפט 
)מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה(, התשס"ה-12004, אני 
ו', בערבי חג  מתקן את ההודעה בדבר עבודת המזכירות בימי 
ובמועדים מיוחדים נוספים2, כך שבפתיח, במקום "19 באוגוסט 

עד יום 4 בספטמבר" יבוא "20 באוגוסט עד יום 5 בספטמבר".

י"ג באב התשע"ו )17 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1951-ה1(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התשס"א, עמ' 182; התשע"ה, עמ' 1035.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4197.  2

תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה לשנת 
הכספים 2016 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיע  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית נס ציונה את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2016, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
146,000ארנונה כללית

150מפעל המים
26,267עצמיות חינוך
601עצמיות רווחה

33,102עצמיות אחר
206,120סך הכול עצמיות

84,427תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים
17,037

2,064תקבולים ממשלתיים אחרים
125מענקים אחרים ממשרד הפנים

103,653סך הכול תקבולי ממשלה

3,850תקבולים אחרים
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
313,623

10,050הנחות בארנונה
323,673סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
323,673סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
46,761שכר כללי

94,321פעולות כלליות
141,082סך הכול הוצאות כלליות

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד, שלמה המלך, לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4024 מחלקה: 329 עד: 329 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 387 עד: 387 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 389 עד: 389 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 390 עד: 390 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 601 עד: 601 חלקי

מטרות התכנית: 
תכנון מעגל תנועה בצומת רחובות שלמה המלך ואלי כהן

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרך מוצעת בחלקה 601  א.  

גוש 4024 עפ"י סעיף 62א)א(2
שינוי יעוד משטח מגורים ג' לדרך מוצעת בחלקה 329 גוש  ב.  

4024 עפ"י סעיף 62א)א(2

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ובנייה, 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

התשמ"ט-1989.

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
420-0403725

שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד/20 מד/מק/1/20
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

מודיעין מופקדת תכנית מפורטת 420-0403725

שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס':
מד/20 מד/מק/20/ 1

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות, שכונה: מרכז עינב, רחוב: הסתת

קואורדינאטות:
X:196580 ציר
Y:643670 ציר

גוש וחלקה:
גוש: 5892, חלקות בשלמותן: 53

מטרות התכנית:
הגדלת סך זכויות הבנייה במגרש.  .1

שינוי הוראות בינוי ועיצוב  .2

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 423-0229229
שם התכנית: הר/מק/6/367/מו

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 423-0229229

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
הר/3/367, הר/6/367, הר/מק/6/367/יז ו–הר/160/ת/4.

גושים וחלקות:
גוש: 6566, חלקה : 159,

מיקום התכנית:
רח' אלוף הניצחון 9, שכונת נווה הדר, הוד-השרון.

מטרות התוכנית:
1. תוספת יח"ד לפי סעיף 62א)א(8. 

2. תוספת זכויות בנייה לפי סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 
3. שינוי גודל מגרש מינימאלי לפי סעיף 62א)א(7. 

עיקרי הוראות התוכנית:
תוספת יח"ד מ–1 ל–2 בצד המערבי של החלקה, תא שטח   .1

101 )מגרש 159/1(, סה"כ 4 יח"ד לחלקה.
תוספת זכויות בנייה מ–50% ל–60%.  .2

שינוי גודל מגרש מינימלי בתא שטח 101 מ–700 מ"ר ל–2   .3
יח"ד ל–500 מ"ר ל–2 יח"ד.

צומת  האחרון  בעיתון  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
השרון, בתאריך 6.11.15, ובילקוט הפרסומים מס' 7139, עמ' 965 

בתאריך 4.11.15.

מרכז  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
רחוב הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444, וכן במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון רח' בן גמלא 28 הוד השרון 
טלפון: 09-7759666. כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
406-0431791

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התשכ"ה-1965, 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לוד, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 406-0431791 - לוד - מעגל תנועה 

בצומת שלמה המלך - אלי כהן. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות לד/2/23
כפיפות לד/1000

שינוי לד/610
שינוי לד/665
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עיקרי הוראות התכנית:
השטחים  סך  שהינם  מ–60%  הבנייה  זכויות  סך  הגדלת   .1
הבנייה  שטחי  סך  ל–84%  מד/20  לפי  לבנייה  המותרים 
במגרש לפי הפירוט הבא: שטח עיקרי מ–657.5 מ"ר ל–928 
מ"ר; שטח שירות מ–131.5 מ"ר ל–176.6 מ"ר. והוספת שטחי 

שירות בקומת המרתף בהיקף של 670 מ"ר.
שינוי בקו בנין אחורי הקבוע בתכנית מד/20 מ–6 מ' ל–5.4 מ'.  .2

הגדלת תכסית מותרת לבנייה מ–40% ל–50%.  .3
מ'  מ–8.5  מד/20  בתכנית  הקבוע  מרבי  מבנה  גובה  שינוי   .4

ל–9.35 מ'.
כל  על  שטוחים  בטון  גגות  יהיו  המבנה  גגות  כי  קביעה   .5

שטח המבנה במקום 30% הקבוע במד/20.
שינוי גובה קומת המרתף ל–3.8 מ' במקום 3.5 מ'.  .6

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכל   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
עיריית  הנדסה,  מחלקת  קהל  קבלת  )שעות  לקהל.  פתוחים 
העירייה(.  באתר  למפורסם  בהתאם  מודיעין-מכבים-רעות: 
כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי עיריית 

מודיעין ת.ד. 1 מודיעין טל' 08-9726058. 

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
420-0311472

 שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד/20 
ו–מד/מק/1/20

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0220947, 

שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 420-0311472
שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד/20 ו–מד/מק/1/20

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות, שכונה: מרכז עינב רחוב הסתת

קואורדינאטות:
X:196634 ציר
Y:643639 ציר

גוש וחלקה:
גוש: 5892, חלקות בשלמותן: 61,62

מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגרשים 327-328

עיקרי הוראות התכנית:
לפי  עיקרי  שטח  מ"ר  כ–488  של  בהיקף  בנייה  זכויות  תוספת 

סעיף 62א)א()3(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  פרסום  על  הודעה 
07.04.2016 ובילקוט פרסומים מס' 7247 מיום 11.04.2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 

וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
רח'  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. )עיריית 
 8:30-12:00 בשעות  ד'  א',  ימים  תיכנוני:  מידע  מדור  מודיעין, 

וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה(.

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
נס/407-0388132

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  ציונה,  נס 
 מרכז, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' נס/407-0388132 - 

נס/מק/15/118 - המשך לרחוב דוד אלעזר. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רח' דוד אלעזר נס ציונה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3636 מחלקה: 433 עד: 433 בשלמות
גוש: 3636 מחלקה: 443 עד: 443 בשלמות
גוש: 3636 מחלקה: 509 עד: 510 בשלמות
גוש: 3636 מחלקה: 570 עד: 570 בשלמות
גוש: 3636 מחלקה: 576 עד: 576 בשלמות

גוש: 3636 מחלקה: 432 עד: 432 חלקי
גוש: 3636 מחלקה: 529 עד: 529 חלקי
גוש: 3636 מחלקה: 581 עד: 581 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של מגרשים עפ"י סעיף 62א )א( 1 .  .1

הרחבת והארכת דרכים עפ"י סעיף 62א )א( 2.  .2
הגדלת שטחי ציבור תוך הקטנת שטחי ציבור אחרים עפ"י   .3

סעיף 62א )א1( 5 .
שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א )א( 4.  .4

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצרכי ציבור במגרש   .5
שמיועד לצרכי ציבור עפ"י סעיף 62א )א1( 6

הפקעה להרחבת דרך.  .6

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית באתר האינטרנט של העירייה 
ו/או בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל 
את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 
יום ממועד פרסומה של  לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה  ההודעה המאוחרת 
טל' ציונה,  נס   ,9 הבנים  ציונה,  נס  ובנייה,  לתכנון   המקומית 
08-9383810. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

)כתובת: הרצל 91, רמלה קרית הממשלה טל' 08-9788444(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

התשמ"ט-989.
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הודעה זו מיועדת גם לבעלים הבאים שלא אותרו מחוסר פרטי 
זיהוי:

חלקה  מס' דרכון  גוש    
570  3636  M6445136 גרינגרטן שלמה )סלו( 
570  3636  L9411484 גרינגרטן אברהם 
570  3636  E7563708 קראוז פרל ברטה 

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
נס/407-0257725

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

נס/407-0257725 - נס/מק/250 רח' התמר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נס ציונה

רח' התמר כפר אהרון, נס ציונה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3750 מחלקה: 99 עד: 99 בשלמות
גוש: 3750 מחלקה: 325 עד: 325 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
פתוח  פרטי  שטח  חשבון  על  שביל  ביעוד  שטח  הגדלת    .1
השנה  עונות  רחוב  בין  קיים  ציבורי  שביל  חיבור  לצורך 

לרח' התמר עפ"י סעיף 62א )א1(5.
הוספת שימושים לצורכי ציבור לשטח ביעוד שביל עפ"י    .2

סעיף 62א )א1(6.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 8/1/2015 
ובילקוט פרסומים מס' 7271, עמ' 7179, בתאריך 24/5/2016. 

העירייה  של  האינטרנט  באתר  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה רח' הבנים 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   08-9383810 טלפון:  ציונה,  נס   ,9
כל   .08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נס ציונה  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 
408-0270140

שם תכנית: נת/מק/69/650/א
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

.408-0270140

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
ביטול נת/מק/69/650

שינוי נת/3
שינוי נת/7/400

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: אח"י דקר 10 עין התכלת - נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8322 חלקות במלואן: 133

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק  א.  

התכנון והבנייה עפ"י סעיף 62א)א()1(
שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(. ב.  
קביעת 2 יח"ד עפ"י סעיף 62א)א()8(. ג.  

ביטול נת/מק/69/650 ד.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך ובילקוט 
הפרסומים מספר 7155, בעמוד 1414, בתאריך 29/11/2015.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן 6, אזה"ת ק. ספיר, 
מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה, 
כל   .08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  כתובת:  מרכז, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ש' שר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס'
410-0318923

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מספר 410-0318923

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 4 / 1210 שינוי  

פת / 2000  כפיפות  
פת / במ / 14 / 2000 שינוי  

גושים חלקות:
גוש: 6379 מחלקה: 69 עד: 69 שלם

כתובות: 
 יהודה הלוי, מס' בית: 5

מטרות התכנית:
עיקריים,  בנייה  תוספת שטחי  בחלקה,  יח"ד  לתוספת  תוכנית 

תוספת קומות ושינוי בקווי בניין 

הוראות התוכנית :
הגדלת מס' יח"ד מ 10 ל 14 יח"ד ע"פ סעיף 62 א )א( 8.    .1

ל–6  מזרח  לכיוון  מ'   5.4 בניין הקבוע בתוכנית  בקו  שינוי    .2
הקומות הראשונות במקום 6.0 מ' ע"פ סעיף 62 א)א(4. 

תוספת קומות מ–5 קומות + חדרים על הגג ל–6 קומות + 2    .3
קומות חלקיות סה"כ 8 קומות ע"פ סעיף62 א )א( 5. 

הגדלת השטח המותר לבנייה בשיעור של 20% שטח עבור    .4
שימושים עיקריים ע"פ סעיף 62א )א( 16. 

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111.  מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח תקווה בדר הבאה: הנדסה 
המעוניין  כל  עיר.  בניין  תוכניות  איתור  תכנוני  מידע  מרכז   -
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בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
הודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
שעות  פ"ת.   3 שפיגל  רח'  העיר  תפארת  בניין  ובנייה,  לתכנון 
קבלת קהל: בימים א, ג, ה, בשעות: 8.30 - 12.00, ביום ג' אחה"צ 

בשעות 16.00 - 18.00, טלפון 03-9053111 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  עו"ד  תצהיר  ובלווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו(, התשמ"ט - 1989.

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0252262

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0252262, 

רח/מק/2/22 - גדוד 52 מס' 20

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 1 
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 

שינוי ל רח/22 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 2 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 5 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: גדוד 52 מס' בית: 20

גבולות התכנית:
גוש: 3701 מחלקה: 699 עד: 699 שלם 

מטרת התכנית: 
הרחבת יחידת דיור קיימת, האמצעית בלבד מבין 3, עד לשטח 

של 140 מ"ר. 

עיקרי הוראות התכנית:
עד   ,3 מבין  בלבד  קיימת, האמצעית  דיור  יחידת  הרחבת    .1

לשטח של 140 מ"ר לפי סעיף 62א)א(סעיף קטן 12. 
קיימת אמצעית בלבד  דיור  ליחידת  בנין אחורי  קו  שינוי    .2

מ–6 מ' ל–5 מ'. לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4. 
התכנית לא מבקשת להסדיר חריגות בנייה ביחידות דיור    .3

מזרחית ומערבית )קיצוניות(. 

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
www.rehovot.muni.il כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי להגיש התנגדות תוך 

60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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

התשמ"ט-1989. 

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0429738

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0429738, 

רח/מק/550/ג/18/ב- אחד העם 10

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 

שינוי ל רח/550 / ג 
שינוי ל רח/מק / 550 / ג / 18 / א 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: אחד העם מס' בית: 10

גבולות התכנית:
גוש: 3703 מחלקה: 1217 עד: 1217 חלקי 
גוש: 3703 מחלקה: 1218 עד: 1218 חלקי 

מטרת התכנית: 
תוספת שטחי בנייה למבנה לשימור וקביעת קווי בניין. 

עיקרי הוראות התכנית:
)74.4 מ"ר(  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה עד 20%    .1
לצורך מימוש המבנה לפי סעיף 62)א(א סעיף קטן16)א()1(. 

קביעת קווי בניין לפי סעיף 62)א(א סעיף קטן 4.   .2

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
www.rehovot.muni.il כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רחובות  
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עיקרי הוראות התכנית:
בתא  התקיפה  התכנית  עפ"י   218 מס'  השטח  תא  מימוש    .1

שטח מס' 100, בתכנית זו.
ביטול זיקת הנאה.   .2

בזכויות  שינוי  ללא  הנ"ל  מגרשים  של  וחלוקה  איחוד    .3
הבנייה ובשטח הכולל של כל ייעוד, לפי סעיף 62א)א()1( 

בחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   9416 בעמוד   7330 הפרסומים  ובילקוט   17/7/2016

30/8/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   60948 מיקוד  ברנר  גבעת  דואר  "שורקות"   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   08-9412991
מחוז המרכז קריית הממשלה שד' הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה קזולה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה שורקות  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
211-0335703

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מגדל העמק, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון מופקדת תוכנית מפורטת מס. 211-0335703.

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: מגדל העמק

רח' הדפנה 23 , מגדל העמק.

גושים וחלקות:
גוש: 17296 חלקות: 55

עיקרי הוראות התוכנית: 
לגליזציה לבנייה קיימת.   .1

הגדלת אחוזי בנייה ע"פ סעיף 62א )א(-16תוספת 50 מ"ר.   .2
)א(-15תוספת שטחי  62א  סעיף  ע"פ  בנייה  אחוזי  הגדלת    .3

שרות בקומת המרתף.
שינוי קווי בניין ע"פ הקיים.   .4

שינוי גובה בניין ע"פ הקיים.   .5
שינוי כיסוי קרקע ע"פ הקיים.   .6

הריסת חלק ממחסן ע"פ נספח הבינוי.   .7

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
כל  וכן  התוכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מגדל  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 415-0226340
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 415-0226340 - 
רחוב הלילך 3, רמלה, הוספת שימוש למגורים א' - )לה/5/2/223(.

המהווה שינוי לתכנית : 
לה/2/223.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רמלה. כתובת : הלילך 3 רמלה )כניסה מרחוב 

דוד רזיאל(.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4357 חלקה: 112.

מטרות התכנית: 
הסדרת השימוש הקיים "מגורים א'" בתא שטח 32A במגרש 32 

"תוספת שימוש משרדים / מקצועות חופשיים".

עיקרי הוראות התכנית: 
בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 

22/7/2015 ובילקוט פרסומים מס' 7080, עמוד 7510.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 08-9771564 טלפון:  רמלה   ,9 מבצע משה  רחוב  רמלה,  ובנייה 
http:// בכתובת:  הועדה  של  ההנדסי  האינטרנט  ובאתר 
ובמשרדי   handasa.ramla.muni.il/SearchCityPlan.aspx
הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, רמלה, טלפון: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788409

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמלה  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 456-0341776 מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965 

המהווה: 
כפיפות לתוכנית בר/מק/2/266

שינוי לתוכנית בר/266

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. ברנר

ישוב: גבתון

גושים וחלקות:
גוש: 3657 מחלקה: 452 עד: 452 בשלמות
גוש: 3657 מחלקה: 454 עד: 454 בשלמות

מטרות התכנית:
שינוי מיקומו של תא שטח מס' 218 בתכנית התקפה, מבלי    .1
לשנות את שטחו, או את זכויות הבנייה עפ"י תכנית ברת 

תוקף.
איחוד וחלוקה של מגרשים הנ"ל ללא שינוי בשטח הכולל   

של כל ייעוד.
ביטול זיקת הנאה.   .2
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המהווה שינוי לתוכנית: 
ג/9304.

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: מגדל העמק

רח' כליל החורש 3, מגדל העמק.

חלקות בשלמותן:
גוש: 17697 חלקות: 33

עיקרי הוראות התוכנית: 
שינוי קו בניין אחורי מ-5 עד 3.31 מ"ר לצורך תוספת חדר, לפי 

סעיף 62א. 4 לחוק התו"ב. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/9/2014, ובילקוט הפרסומים מס' 6925, התשע"ה, עמ' 1234, 

בתאריך 26/11/2014.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התוכנית 
טלפון:   .590 ת.ד.   ,14 דרך העמק   , מגדל העמק  ובנייה   לתכנון 
ובנייה מחוז  הוועדה המחוזית לתכנון  ובמשרדי   .04-6507794
צפון, מעלה יצחק 29, ת.ד. 595, נצרת עילית. טלפון: 04-6508503. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מגדל העמק  

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
212-0389114

שם התכנית: אזור תעשיה ציפורית - החלפת שטחים 
ללא שינוי סך כל השטחים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  הפקדת  בדבר   ,1965  התשכ"ה- 

212-0389114

המתייחסת לתוכניות הבאות:
שינוי גנ/17798

הרחבת אזור תעשייה בציפורית בתוקף 12/01/2014

יתר הוראות  וכל  זו  רק את המפורט בתכנית  זו משנה  תכנית 
תכנית ג/ 17798 ממשיכות לחול.

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
0.3320

גושים וחלקות: 
גוש: 17465 חלקי חלקות: 1

מטרת התכנית: 
החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ השטח המאושר בתכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ השטח המאושר בתכנית לפי 

סעיף 62 א)א( 6.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
וכן באתר האינטרנט של  המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן 

העתק   ,04-6507794 טלפון:   .590 ת.ד.   ,14 העמק  דרך  העמק, 
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005. טלפון: 04-6558211

הוגשה  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתוכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתוכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט – 1989.

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
221-0421800

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מגדל העמק, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון מופקדת תוכנית מפורטת מס. 221-0421800.

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: מגדל העמק

רח' האלונים 13 , מגדל העמק.

גושים וחלקות:
גוש: 17444, חלקות: 115

עיקרי הוראות התוכנית: 
שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט לפי סעיף סעיף 

62א. )א()4(.
שינוי בגודל מגרש מנימלי 386 במקום 400, לפי סעיף 62א.)א()7(.

הוספת שטחי בנייה עיקרי לפי סעיף 62א)א(16)א()2(.
הגדלת כיסוי קרקע מ–40% ל–65%.

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
כל  וכן  התוכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מגדל  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   ,04-6507794 טלפון:   ,590 ת"ד   ,14 העמק  דרך  העמק, 
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005. טלפון: 04-6558211

הוגשה  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתוכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב, 
שעליהן היא מסתמכת, ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתוכנית  בהתנגדויות  נוהל 

התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מפורטת מס' 
מה/מק 1/139 ופרסומו מחדש 

נמסרת בזה הודעה, בדבר ביטול אישור תכנית מפורטת מס' מה/
מק 1/139, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7227 ביום 13.3.16, עמ' 
4373, וכן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון 
מפורטת  לתכנית  שינוי  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965,   והבנייה, 

מס' מה/מק/1/139 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה, וולפסון וולפסון, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16681 מחלקה: 113 עד: 113 בשלמות

גוש: 16681 מחלקה: 114 עד: 114 חלקי
גוש: 16681 מחלקה: 115 עד: 115 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא שינוי סה"כ שטחים מאושרים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 12.2.2016 
ובילקוט פרסומים מס' 7207, עמ' 3509, בתאריך 16/2/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6520344 טלפון:  עפולה,   ,47 יהושוע  רחוב  עפולה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 
- משרד הפנים, נצרת עלית, טלפון: 04-6508508. כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל. 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 216-0398388

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 216-0398388 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג / 12617

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הר ארבל 40, צפת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 13698 מחלקה: 428 עד: 428 שלם

מטרות התכנית:
- שינוי קווי בניין,

- קביעת הוראות בנייה לצורך אישור מצב קיים
- הגדלת זחויות לפי תיקון מס' 101 תשע"ד-2014

- הגדלת גובה

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי קווי בניין, 

- שינוי הוראות בינוי 
- הגדלת גובה הבנייה 

- הוספת 50 מ"ר שטחים עיקריים. 

ובילקוט  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
פרסומים מס' 7253, מיום 20.04.16, עמ' 5363.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה, רח' ירושלים 50, צפת, טל' 04-6927465, על המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

אילן שוחט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה צפת  

התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
נצרת  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
עילית, גלבוע 16 קומה 4, טלפון 04-6478828. העתק התנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כתובת מעלה 

יצחק 29, נצרת עילית טלפון 04-6508555. 

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(.

רונן פלוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה נצרת עילית  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0353847
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0353847 

- החלפת שטחים נחל המורה - עפולה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1/17/1
שינוי ג/5109

שינוי ג/13259

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

 מרכוס דוד, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17766 מחלקה: 39 עד: 39 בשלמות
גוש: 17766 מחלקה: 40 עד: 40 בשלמות

גוש: 17766 מחלקה: 96 עד: 96 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה בהסכמה ללא שינוי סה"כ שטחים מאושרים

הסדרת קווי בניין קיימים

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,4550 עמ'   ,7232 מס'  פרסומים  ובילקוט   01/04/2016

 .21/03/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6520344 טלפון:  עפולה   ,47 יהושוע  רחוב  עפולה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה, 
משרד הפנים נצרת עלית, טלפון: 04-6508508. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0364752
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0364752 

- גן ילדים וולפסון.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/12567
כפיפות ג/18647

שינוי ג/12185
שינוי 215-0265710
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גושים וחלקות:
גוש: 17327 מחלקה: 26 עד: 29 חלקי 
גוש: 17327 מחלקה: 38 עד: 39 חלקי 
גוש: 17327 מחלקה: 46 עד: 47 חלקי 
גוש: 17327 מחלקה: 79 עד: 79 שלם 
גוש: 17327 מחלקה: 81 עד: 81 חלקי 
גוש: 17327 מחלקה: 84 עד: 84 שלם 

גוש: 17333 מחלקה: 1 עד: 3 חלקי 
גוש: 17333 מחלקה: 6 עד: 13 חלקי 

גוש: 17333 מחלקה: 136 עד: 136 חלקי 

מטרת התכנית : 
איתור שטח למבני ציבור להקמת מוסד חינוכי ייחודי. 

עיקרי הוראות התכנית :
ליעוד  חקלאית  קרקע  בין  שטחים(  )הצרחת  וחלוקה  איחוד 

מבנים ומוסדות ציבור
הגדלת שטח למבני ציבור במרכז המושב והארכת דרך כגישה 

למגרש סמוך. 
קביעת הוראות בינוי, קווי בנייה וגבהי בנייה. 

 : בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
01/09/2015 ובילקוט פרסומים מס'  7146, י"ז באלול התשע"ה, 

מיום 01/09/2015, עמ' 1192.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
 ,04-6628210 טלפון:  תחתון.  גליל  ד.נ  תחתון.  גליל  ולבנייה, 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון. כתובת: קריית הממשלה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  על  טלפון:04-6508508  עילית  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בועז יוסף  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה גליל תחתון  

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
ג/לג/9/12/12049

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/לג/9/12/12049.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג/12049 

שינוי לתוכנית גלג/54/05/12049 
שינוי לתוכנית גלג/21/07/12049 
שינוי לתוכנית גלג/51/07/12049

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עירית סכנין

ישוב: סכנין

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19291 חלקות במלואן: 43, 46 - 47

גוש: 19291 חלקי חלקות: 48, 49, 50, 51, 53, 54, 88
גוש: 21130 חלקות במלואן: 85, 89, 90, 94, 95, 96, 97

גוש: 21130 חלקי חלקות: 88, 181, 182

מגרשים לתכנית: 
מגרש: 1-71 , 71 מתוכנית: ג/לג/51/07/1204
מגרש: 103, 102 מתוכנית: ג/לג/21/07/1204

מגרש: 500/1 מתוכנית: ג/לג/54/05/1204

מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
252-0292334

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מרכזי,  גליל 

צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 252-0292334. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג / 20237 
שינוי ג / 5000 
שינוי ג / 7658 

שינוי גנ / 16792

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. ירכא

ישוב: ירכא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18887 חלק מחלקות : 1 , 26 , 86 .

עיקרי הוראות התכנית: 
חיבור  ודרך  יעודים  והסדרת   86  ,1 בחלקות  וחלוקה  איחוד 

לשכונה מערבית - ירכא. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 
גליל מרכזי שכתובתה: מרכז השווקים השוק העירוני מול מכבי 
אש ת.ד. 406 עכו טלפון: 04-9912621. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת עלית, 

טלפון: 04-6508508(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

התשמ"ט-1989. 

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מרכזי  

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 206-0266700
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מספר: 206-0266700

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי ג / 12197 
שינוי ג / 4477 
שינוי ג / 6540 

שינוי גת / מק / 4477 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב : כפר זיתים

שטח התכנית : 30.010 דונם 
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והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט-1989. 

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון ובנייה מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 255-0341727
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 255-0341727. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי ל- ג / 13109 
שינוי ל- ג / 18081 

שינוי ל- מג / מק-69/2005 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. מעלה יוסף

ישוב: שומרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19834 מחלקה: 11 עד: 11 חלקי 

גוש: 19845 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
אירוח,  יח'  ל–25  אירוח  יח'  מ–20  אירוח  יח'  מס'  הגדלת  א.  
ללא שינוי בסה"כ שטחי הבנייה המאושרים עפ"י תכנית 

ג/13109. כל זה עפ"י סעיף 62 )א( א 9. 
שינוי קו בניין בין מבנים, עפ"י המסומן בתשריט עפ"י סעיף  ב.  

62 )א( 4. 
קביעת גובה המבנים עפ"י סעיף 62 א' )4א(.  ג.  
שינוי הוראות בינוי עפ"י סעיף 62 )א( א 5.  ד.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,7561 עמ'   ,7278 מס'  פרסומים  ובילקוט   20/5/2016

.6/6/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מעלה הגליל מושב מעונה טלפון: 04-9979659 ובמשרדי 
ת.ד  הממשלה  קריית   : כתובת  הצפון  מחוז  המחוזית,  הועדה 
595 נצרת עלית 17000, טלפון: 06-6508508. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מושון גבאי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מספר 263-0259226
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מס': 263-0259226.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג / 15756 

שינוי ג / 6957

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עיריית טמרה

ישוב: טמרה, שכונה מערבית-טמרה

מגרש: 70,71, א71, 74 מתוכנית: ג/12049
מגרש: 87 מתוכנית: ג/12049

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, שינוי קווי בניין 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4881 עמ'  התשס"ח,   ,7025 מס'  הפרסומים  ובילקוט   3/4/2015

בתאריך 27/04/2015 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741. כל המעוניין, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי 

פתוחים לקהל.

נביל דאהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0311662

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העמקים,  מבוא 
מס'  המקומית  הועדה  בסמכות  תכנית  מופקדת  צפון   מחוז 

257-0311662, גרסה: תשריט - 10 הוראות - 10

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
4 / מע / מק / 9607 / 27 
4 / מע / מק / 9607 / 60

ג / 9607 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: יפיע

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 16875 מחלקה: 1 עד: 1 שלם 
גוש: 16875 מחלקה: 4 עד: 4 שלם 
גוש: 16875 מחלקה: 5 עד: 5 שלם 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. 

הרחבת דרך 
הכניסה,  בקומת  הכניסה,  למפלס  מתחת  בניין  קווי  קביעת 

ולקומות מעל קומת הכניסה- בתא שטח 101 
הסדרת קווי בניין למבנים קיימים 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת  ימים ממועד 
מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
, נצרת עלית טל' 04-6468585   5 העמקים, כתובת: רח' ציפורן 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון 

כתובת: רח' מעלה יצחק 29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
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הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת: רח' חטיבת 
הנגב, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367114. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום. כתובת: רח' התקווה 4, 

ת"ד 68, באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0316802

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 , לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
602- מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית  הועדה 

0316802 על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 214/03/2, 
2/מק/417. למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: דן פלקובסקי

שטח: 0.476 דונם

מיקום: 
מגרש 368 , רחוב קינמון 12, שכ' שחמון, רובע 6, אילת

גושים וחלקות:
גוש 40128 ,חלקה 2 , מגרש 368.

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן:   .1

מותר 2.0 מ' , מוצע 1.0 מ' .   
עפ"י סעיף 62א)א(4.   

תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי.   .2
מותר 180 מ"ר , מוצע 230 מ"ר.   

עפ"י סעיף 62א)א(16)א()2(.   
מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0.   .3

עפ"י סעיף 62א)א(4.   

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת: רח' חטיבת 
הנגב, ת"ד14, אילת, טל' 08-6367114. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום. כתובת - רח' התקווה 

4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טל' 08-6263820.

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

התשמ"ט - 1989.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18583, חלקה: 6 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית קרקע 

55% במקום 36%.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,7192 עמ'   ,7271 מס'  פרסומים  ובילקוט   11/12/2015

. 24/05/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הועדה  ובמשרדי   04-9868670 טל'   ,377 ת.ד.  טמרה  ובנייה, 
המחוזית, מחוז צפון, נצרת עילית ת.ד. 595 טל' 04-6508508. כל 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0316463

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89, לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0316463

214/03/2, 2/מק/417. למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקשת: עינבל פלקובסקי

שטח: 0.422 דונם

מיקום: 
רחוב דרך הבשמים, שכ' שחמון, רובע 6, אילת

מגרשים:
מגרש 347

גושים וחלקות:
גוש 40128 ,חלקה 2 , מגרש 347 ,

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן:   .1

מותר 2.0 מ' , מוצע 1.0 מ' .   
עפ"י סעיף 62א)א(4.   

תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי.   .2
מותר 180 מ"ר , מוצע 230 מ"ר.   

עפ"י סעיף 62א)א(16)א()2(.   
מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0.   .3

עפ"י סעיף 62א)א(4.  

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, שכונה:ג' רחוב: גוש עציון 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38028 מחלקה: 57 עד: 57 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 58 עד: 58 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 59 עד: 59 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 60 עד: 60 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 61 עד: 61 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 62 עד: 62 שלם
גוש: 38028 מחלקה: 63 עד: 63 חלקי

גוש: 38028 מחלקה: 107 עד: 107 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 108 עד: 108 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 110 עד: 110 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 111 עד: 111 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 112 עד: 112 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 113 עד: 113 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 124 עד: 124 חלקי
גוש: 38028 מחלקה: 125 עד: 125 שלם

מטרת התכנית: 
ביטול החלטת הוועדה מס' 20155013 מ - 25/11/15 על הפקדת 
של  נושאים  ביטול  התכנית:  בהוראות  שינוי  עקב  התכנית 
לקרקע,  ומתחת  מעל  שרות  לשטחי  עיקריים  שטחים  המרת 
הוספת סעיפים לתוספת שטחי שרות והמרתם. עיקרי התכנית 

יהיו כמפורט להלן: 
להקמת   123/108/03/5  ,106/108/03/5 מס'  לתכניות  שינוי 

מתחם מגורים על ידי: 
איחוד מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א )א( )1(.   .1

תוספת שטחי שרות מעל הכניסה הקובעת בהיקף של 30%   .2
מסה"כ השטח המותר לבנייה לפי סעיף 62א)1א()4(. 

המרת שטחי שרות בהיקף של 660מ"ר ממעל הקרקע אל   .3
מתחת לקרקע לפי סעיף 62א)א()9(. 

המותר  הכולל  השטח  והגדלת  מסחרי  שימוש  הוספת   .4
לבנייה מ–27660 מ"ר ל–28410 מ"ר על ידי הוספת 750 מ"ר 
)600 מ"ר עיקרי + 150 מ"ר שרות( עבור מסחר תוך מימוש 
יעד ציבורי - קביעת זיקת הנאה לציבור בתחום המגרש 

לפי סעיף 62א )א1( )12(. 
זיקת  וקביעת  המבנים  הריסת  לעניין  הוראות  קביעת   .5
לצורך  62א)א()19(  סעיף  לפי  רגל  הולכי  לציבור  הנאה 
פיתוח מקומות חנייה ציבוריים לאורך החזית הקדמית של 
בסעיף  כנדרש  ציבוריים  יעדים  מימוש  במסגרת  המגרש 

62א )א1( )12( להוספת שימוש מסחרי. 
גן במקום  דירות  בינוי לצורך תכנון  שינוי הוראות בדבר   .6
קומת עמודים ומתן הנחיות להקמתן לפי סעיף 62א )א( )5( 
הארכת דרך עד לכניסה למגרש לפי סעיף 62א)א()16()א()2(.   .7

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר שבע, טל': 6463656 : 08

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

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0316943

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0316943

214/03/2, 2/מק/417. למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: כפיר לוגסי

שטח: 0.480 דונם.

מיקום: 
מגרש 272, רחוב דרך הבשמים ,שחמון, רובע 6

גושים וחלקות:
שחמון  ,שכ'   272 מגרש   ,184 ח.מחלקה   145 ,חלקה   40129 גוש 

רובע 6,אילת

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן:   .1

מותר 2.0 מ' , מוצע 1.0 מ' .   
עפ"י סעיף 62א)א(4.   

תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי.   .2
מותר 180 מ"ר , מוצע 230 מ"ר.   

עפ"י סעיף 62א)א(16)א(2.   
מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0.   .3

עפ"י סעיף 62א)א(4.   

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת: רח' חטיבת 
הנגב , ת.ד.14 אילת טל' 08-6367114. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום. כתובת: רח' התקווה 4, 

ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טל' 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989.

                                                משה אלמקייס
                                       מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

                                                 לתכנון ובנייה אילת

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0187609
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0187609 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
5 / 03 / 108 / 106 שינוי
5 / 03 / 108 / 123 שינוי
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38164 מחלקה: 17 עד: 17 שלם
גוש: 38164 מחלקה: 62 עד: 62 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/2/72 ו-69/206/03/5 במגרש מגורים 
חד משפחתי עם קיר משותף מס' B16, ברח' שמואל רודנסקי 66, 

נווה מנחם. על ידי 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–181 מ"ר ל–201 מ"ר לפי סעיף  א.  

62א )א1( )1( )א( )1( כמפורט לדלקמן: 
שטח עיקרי: מ–158 מ"ר ל–163 מ"ר.    -
שטחי שירות: מ–23 מ"ר ל–38 מ"ר.    -

קביעת קווי בניין עבור מבני שירות בהתאם לסעיף 62א)א()4(. ב.  
שינוי הבינוי הסטנדרטי ע"י שימוש בחלל הגג לפי סעיף  ג.  

62א )א( )5(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

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

התשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0240366
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0240366 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 72 / 2 שינוי

5 / במ / 72 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: רודנסקי שמואל מס': 22 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38162 מחלקה: 19 עד: 19 שלם
גוש: 38162 מחלקה: 87 עד: 87 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/72 ותכנית מס' 5/במ/2/72 במגרש 

מס' B5 ברח' שמואל רודנסקי 22, שכ' נווה מנחם, על ידי: 
1. הגדלת זכויות בנייה מ–151 מ"ר ל–229 מ"ר לפי סעיף 62א)א1(

)1()א()1( כמפורט להלן: 
הגדלת שטח עיקרי מ–130 מ"ר ל–194 מ"ר.    -

הגדלת שטח שירות מ–21 מ"ר ל–35 מ"ר )מחסן - 6 מ"ר,    -
ממ"ד - 12 מ"ר וחנייה מקורה - 17 מ"ר(. 

לפי  לגדרות  הנחיות  שינוי  לרבות  סטנדרטי  בינוי  שינוי    .2
סעיף 62א)א()5(. 

עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 
התשמ"ט-1989 .

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0228999
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0228999 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 202 / 03 / 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: אלדד )ישראל שייב( מס': 36 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38247 מחלקה: 44 עד: 44 שלם

מטרת התכנית: 
משפחתי  חד   5100 מס'  במגרש   202/03/5 מס'  לתכנית  שינוי 

בודד )בנה בתך( על ידי: 
שינוים וקביעת קווי בנין לפי סעיף 62א)א()4(.  א.  

שינוי הנחיות בדבר בינוי לגבי מיקום המחסן )מחסן צמוד  ב.  
לפי  מהבית(  נפרד  בלתי  כחלק  בנוי  מחסן  במקום  לבית 

סעיף 62א)א()5(. 
בנייה למטרת שרות ממעל הכניסה הקובעת  זכויות  ניוד  ג.  

אל מתחת לכניסה הקובעת לפי סעיף 62א)א()9(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

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

התשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0233072
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0233072 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 72 שינוי

 5 / במ / 2 / 72 שינוי
 5 / 03 / 206 / 69 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: רודנסקי שמואל מס': 66 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0277939
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0277939 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 130 / 5 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: מאפו אברהם מס': 23 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38139 מחלקה: 19 עד: 19 שלם
גוש: 38139 מחלקה: 59 עד: 59 חלקי
גוש: 38139 מחלקה: 63 עד: 63 חלקי

מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/5/130 במגרש מס' 120 ברח' אברהם 

מאפו 23,25, שכ' נווה זאב, על יד: 
הגדלת זכויות בנייה כוללים המותרים מ–1960 מ"ר ל–2030    .1

מ"ר לפי סעיף 62א)א1()1()א()2( כמפורט להלן: 
שטח עיקרי מ–1440 ל–1506 )תוספת שטח לדירה מס'  א.  
9 בבית מס' 23 - 26 מ"ר, תוספת שטח לדירה מס' 9 

בבית מס' 25 - 40 מ"ר (. 
שטח שרות מ–520 מ"ר ל–524 מ"ר )לטובת שטח משותף  ב.  

להסדרת שטחים בהתאם לקיים בפועל( 
שינוי הוראות בדבר בינוי עבור תוספת בנייה במרפסת גג    .2
לדירות מס' 9 בבית מס' 23 ומס' 9 בבית מס' 25 לפי סעיף 

62א )א( )5(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר שבע, טל' : 6463656 : 08

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

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0299313

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0299313 

קביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף 62א)א()4(.    .3
הגדלת תכסית מרבית ל – 60.65% לפי סעיף 62א )א()9(.    .4

קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א )א()19(    .5

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, טל' 6463656 : 08

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

התשמ"ט-1989 .

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0250928
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0250928 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
155/102/02/5 כפיפות

5 / במ / 82 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: עדני שלמה מס': 42 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38326 מחלקה: 55 עד: 55 שלם
גוש: 38326 מחלקה: 56 עד: 56 שלם
גוש: 38326 מחלקה: 57 עד: 57 שלם
גוש: 38326 מחלקה: 58 עד: 58 שלם
גוש: 38326 מחלקה: 79 עד: 79 חלק

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית מס' 5/במ/82 במגרש מגורים מס' 405, ברח' עדני 

42 , שכונה נאות לון, על ידי: 
מ"ר  ל–1047.4  מ"ר  מ–989.4  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת    .1

)מתחת ומעל הקרקע( לפי סעיף 62א )א1()1()א( )1(. 
שטח עיקרי: מ–50% )632 מ"ר( ל–51% )642 מ"ר(.    -

שטחי שירות: 405.4 מ"ר )מעל הכניסה הקובעת - 140    -
כל  עבור  מ"ר(   265.4  - לכניסה הקובעת  מ"ר, מתחת 
תת-מגרש: ממ"ד - 12 מ"ר, מחסן - 8 מ"ר, סככת רכב 

- 15 מ"ר ומרתף - 66.35 מ"ר. 
קביעת תכסית מרבית של - 41% לפי סעיף 62א )א()9(.    .2

קביעת קווי בניין לשטחי שרות לפי סעיף 62א )א()4(.    .3
קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א )א()19(.    .4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, טל' 6463656 : 08
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שטח עיקרי: מ–130 מ"ר ל–215 מ"ר.    -

שטחי שירות: מ–21 מ"ר ל–38 מ"ר )סככת רכב 15 מ"ר,    -
ממ"ד 15 מ"ר ומחסן 8 מ"ר(. 

שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(.    .2
שינוי תכסית מרבית מ–90 מ"ר )25%( ל–150 מ"ר )42%( לפי    .3

סעיף 62א )א( )9(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
, בבניין או בכל  , כל מעונין בקרקע  האמורים פתוחים לקהל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

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

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0176735
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0176735 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
כפיפות 5 / 03 / 107 / 15 

שינוי 5 / 03 / 107 / 8 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, בזל 69 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38263 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 38263 מחלקה: 14 עד: 14 שלם
גוש: 38263 מחלקה: 18 עד: 18 חלקי

מטרת התכנית: 
מגורים  במגרש   15/107/03/5  ,8/107/03/5 מס'  לתכניות  שינוי 

בעל 4 יחידות דיור , עבור דירות מס' 1 ו–4 על ידי: 
הגדלת סה"כ שטחי בנייה במגרש מ –446.5 מ"ר ל – 659.25    .1

מ"ר לפי סעיף 62א)א1(1)א()1( כמפורט להלן: 
מ"ר  מ–91.63  א'  בקומה  הנמצאת   4 מס'  לדירה  א.    
ל–250מ"ר שטחים עיקריים ומ–20 מ"ר )מחסן 8.0מ"ר וממ"ד 
12.0 מ"ר( ל–26 מ"ר למטרת שרות )מחסן 8 מ"ר, ממ"ד 12 

מ"ר, מדרגות חיצוניות מקורות 6 מ"ר (. 
לדירה מס' 1 הנמצאת בקומת קרקע )עבור השטחים  ב.    
המקורים על ידי תוספות לדירה מס' 4( מ–91.63 מ"ר ל–140 

מ"ר שטחים עיקריים. 
שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א )א( )4(.   .2

עם  דופלקס  דירת  להקמת   4 מס'  לדירה  ב'  קומה  הוספת   .3
62א)א()9(.  סעיף  לפי  הקומות  בין  פנימיות  במדרגות  קשר 
זכויות בנייה למטרה עיקרית לדירות מס' 2 ו–3 נשארות לפי 
התכנית התקפה למעט תוספת מחסנים לפי תכנית מתאר 

155/102/02/5 וממדים לפי תקנות התגוננות אזרחית. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/12/2015 בילקוט פרסומים 7115, עמ' 776, בתאריך 10/09/2015

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 169 / 14 שינוי
 5 / 03 / 169 / 9 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, שכונה: רחוב: חז"ל מס': 99 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38071 מחלקה: 34 עד: 34 שלם

גוש: 38071 מחלקה: 101 עד: 101 חלקי

מטרת התכנית: 
שינויים במגרש מגורים המיועד לבניית קוטג'ים טוריים ברח' 

חז"ל 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99 שכונה ב': 
62א)א1()1()א()1(  סעיף  לפי  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת    .1
עבור הגדלת שטח עיקרי מ–140 מ"ר ל–185 מ"ר לבית מס' 

99 בלבד. 
קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .2

הרחבת דרך לפי סעיף 62א)א()2(.   .3
62א)א( מ' לפי סעיף  ל–8.5  מ'  שינוי בגובה המבנה מ–7.5    .4

)4א(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
, בבניין או בכל  , כל מעונין בקרקע  האמורים פתוחים לקהל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת"ד 15 באר שבע, טל' : 6463656 : 08

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

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0369405
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0369405 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 63 שינוי

 5 / במ / 4 / 63 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: באר שבע, רחוב: הצנחנים מס': 34 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38053 מחלקה: 72 עד: 72 חלקי
גוש: 38316 מחלקה: 50 עד: 50 חלקי
גוש: 38316 מחלקה: 73 עד: 73 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/63 ו–5/במ/1/63 במגרש מגורים חד 

משפחתי עם קיר משותף מס' 337ב'. 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–151 מ"ר ל–253 מ"ר לפי סעיף    .1

62א )א1( )1( )א( )1(. 
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שינוי בינוי לפי סעיף 62א)א(5 )מס' דירות בקומה טיפוסית,    .1 
גובה בניינים( 

שינוי בגובה בניינים לפי סעיף 62א)א(4א: הגבאת בניינים    .2 
בתאי שטח 101, 102 מ–18 קומות מגורים מעל הקרקע ל–29 

קומות מגורים מעל הקרקע. 
תוספת שטחי שרות על קרקעים בתאי שטח 101, 102. לפי    .3 

סעיף 62)א1(4 כמפורט להלן: 
שטח שרות בתא שטח 101יוגדל מ–7580 מ''ר ל–13600 מ''ר    

,ובתא שטח -102 מ–7313מ''ר ל–13600מ''ר. 
העברת 572מ''ר שטח עיקרי מתא שטח 109 לתא שטח 101    .4 
109 לתא שטח  עיקרי מתא שטח  1552מ''ר שטח  והעברת 

102 לפי סעיף 62א)6(. 
ל–28365  מ''ר  101 מ–27793  )שינוי שטח עיקרי בתא שטח   
מ''ר  מ–26813   102 שטח  בתא  עיקרי  שטח  שינוי  מ''ר, 
מ–12940   109 עיקרי בתא שטח  מ''ר, שינוי שטח  ל–28365 

מ''ר ל–10816 מ''ר(. 
תוספת שטח עיקרי למרפסות לפי סעיף 62א)א1( )1()א()3( .    .5 

שינוי בקו בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .6 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/6/2016, בילקוט פרסומים 7285, עמ' 7829, בתאריך 19/6/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד. 15, באר שבע טל: 6463650 : 08. 

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0353631
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0353631 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 34 / 3 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, אפשטיין ישראל 21 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38198 מחלקה: 11 עד: 11 שלם

 גוש: 38198 מחלקה: 132 עד: 132 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינוי לתכנית מס' 5/במ/3/34 במגרש מס' 9B חד משפחתי עם 

קיר משותף באזור מגורים א' ) בנה בתך( על ידי: 
הגדלת סה"כ השטח המותר לבנייה מ–307.08 מ"ר ל–363.48   .1 
מ"ר לפי סעיף 62א)א1()1()א()1( על ידי הגדלת שטח למטרה 

עיקרית מ–174.6 מ"ר ל–231 מ"ר )כ–60%(. 
מפולשת  עמודים  לקומת  המיועד  שרות  שטח  העברת   .2 
למחסן )9 מ"ר גודל מחסן מוצע במקום 8 מ"ר(, ולגגון )10 

מ"ר( לפי סעיף 62א)א()6(. 
בניית   - המחסן  מיקום  לגבי  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי    .3 
נפרד  בלתי  כחלק  בנוי  מחסן  במקום  מהבית  נפרד  מחסן 

מהבית לפי סעיף 62א)א()5(. 
קביעת קווי בניין למחסן לפי סעיף 62א)א()4(.    .4 

הגדלת תכסית קרקע מרבית לפי סעיף 62א)א()9(.    .5 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/5/2016 בילקוט פרסומים 7261, עמ' 5963, בתאריך 9/5/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד. 15, באר  שבע טל' 6463650 : 08. 

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0280859
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0280859 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
5 / מק /2021 , 5 / 02 / 102 / 81 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע, אבן שושן אברהם 73 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38397 מחלקה: 33 עד: 33 שלם
גוש: 38397 מחלקה: 51 עד: 51 חלקי

מטרת התכנית: 
תוספת זכויות בנייה ושינויים בקווי בניין בתא שטח 6822, ברח' 

אברהם אבן שושן 73, שכונת נאות לון, ב"ש על ידי: 
לפי  מ"ר  ל–319.50  מ–268.50  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת    .1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ–159.00 מ"ר ל–210.00 מ"ר.    -

54.00 מ"ר  שטחי שרות: ללא שינוי - מעל לקרקע -    -
)הכוללים : מחסן עד 8.00 מ"ר, ממ"ד 8 מ"ר וגגון כירוי 
כניסה 8 מ"ר + 30 מ"ר לחנייה מקורה (, מתחת לקרקע 

- 55.50 מ"ר. 
קביעת קו בניין לשטח עיקרי לפי סעיף 62א)א()4(.   .2

קביעת קו בניין למחסן לפי סעיף 62א)א()4( .   .3
הגדלת תכסית מ–153.00 מ"ר - 38% ל–195.00 מ"ר - 49%   .4

לפי סעיף 62א )א( )9(. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/3/2016 בילקוט פרסומים 7238,  עמ' 4792, בתאריך 31/3/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר שבע טל' 6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר - שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0333062
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0333062 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
 114 / 102 / 02 / 5

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38020 מחלקה: 35 עד: 35 שלם
גוש: 38020 מחלקה: 37 עד: 37 חלקי
גוש: 38020 מחלקה: 38 עד: 38 שלם
גוש: 38020 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי
גוש: 38020 מחלקה: 48 עד: 48 שלם
גוש: 38020 מחלקה: 55 עד: 55 חלקי
גוש: 38020 מחלקה: 69 עד: 69 חלקי

מטרת התכנית: 
 1,2,3 מס'  מגורים  במגרשי   114/102/02/5 מס'  לתכנית   שינוי 
)תאי שטח מס' 101, 102, 109 במצב מוצע בתכנית זאת( על ידי:

 



ילקוט הפרסומים 7337, ה' באלול התשע"ו, 8.9.2016  9602

המהווה שינוי לתוכניות הבאות :
. 15/223/02/17 

 17/מק/2155 .
. 262/03/17 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם : 
שטח תכנית : 1,388.00 מ"ר .

ישוב : רהט, שכונה : 28 מגרש 79 .

גושים וחלקות:
גוש : 400206 חלקות : חלק מחלקה 3 .

מטרות התכנית :
שינוי קווי בניין .  -

קביעת מס' יח"ד ל 3 יח"ד .  -
קביעת מספר המבנים ל שני מבנים מגורים .  -

הקלה בגובה הבנייה תוספת קומה .  -
על  לחול  ממשיכות   407/03/17 מס'  תכנית  הוראות  כל   -

מגרש זה .
 92A ימיני כמסומן בתשריט במגרש בניין צדדי  קו  שינוי   -

אזור תעשיה רהט . 

 עיקרי הוראות התכנית : 
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט עפ"י סעיף קטן 62 א)א( 4   -

קביעת מס' יח"ד ל 3 יח"ד עפ"י סעיף 62א)א( 8 .  -
קביעת מס' מבנים ל 2 מבני מגורים .  -

 ,15/223/02/17 מס'  התכנית  עפ"י  יהיו  ושימוש  הוראות   -
17/מק/2155 .

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,7183 עמ'   ,7073 מס'  הפרסומים  ובילקוט   ,1/7/2015

.9/7/2015

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ובנייה -רהט ת"ד 8 רהט , טלפון: 08/9914903 ובמשרדי הועדה 
המחוזית , מחוז דרום, כתובת : התקווה 4 ת.ד 68 ב"ש , טלפון  
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,08/6263791

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .

חליל אל דראושי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה רהט  

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 633-0380675

 שם תכנית: הקטנת קו בנין למבנים חקלאיים - 
זיקים מזרח

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשקלון,  חוף 

דרום, מופקדת תכנית מפורטת מספר 633-0380675.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1/120/03/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: זיקים 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד. 15, באר  שבע טל:6463650 : 08. 

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

 מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 
607-0355339

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, 

מופקדת תוכנית מפורטת מקומית מספר 607-0355339. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חלק מ –25 / 02 / 101 / 43

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: דימונה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 39526 מ חלקה: 8 עד: 8 שלם
גוש: 39526 מ חלקה: 9 עד: 9 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
הבינוי  תוכנית  עפ"י  שלא  בנייה  תוספות  מאפשרת  התוכנית 
המאושרת בשתי דירות מגורים בקומת קרקע דירות מס' 17/2, 
23/1 , ובנוסף תוספת שטח עיקרי לדירה מס' 23/1 , רחוב אבן 

גבירול שכ' חכמי ישראל. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
ההתנגדות  העתק   .08-6563182 טלפון:   1 ת.ד  דימונה,  הנשיא 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים קריית 

הממשלה התקווה 4 באר שבע טלפון 08-6263799(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

בני ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה דימונה  

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 618-0303925
נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
ועדה  בסמכות  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 

מקומית מספר 618-0323667 מגרש 79 שכ' 28 - רהט 



9603 ילקוט הפרסומים 7337, ה' באלול התשע"ו, 8.9.2016 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/01/16 ובילקוט פרסומים 7278, עמ' 7571, בתאריך 06/06/16 .

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "לכיש" ובמשרדי הועדה המחוזית. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אבי אליהו דיאמנט  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה לכיש  

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0428656

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נגב מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 
מופקדת תכנית מפורטת מספר 652-0428656 - איחוד וחלוקה, 

שינוי קווי בניין למגרשים 909-902 שכ' 2א ערערה בנגב.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 3/311/03/7

שינוי 10/311/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ערערה בנגב

שכונה 2א מגרש 902 ו–909 ערערה בנגב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100084 חלקי חלקות: 5, 6, 13, 9999

מטרת התוכנית:
איחוד וחלוקה מחדש לפי סעיף 62 א)א()1(

שינוי קווי בנין לפי סעיף 62 א )א()4(

עיקרי הוראות התכנית: 
-קביעת קווי בנין.

לשב"צ  שצ"פ  בין  שטחים  והחלפת  מחדש  וחלוקה  -איחוד 
בהתאם לצרכים תכנוניים בשכונה 2א ערערה בנגב. 

-קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
-קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה 
שבע  באר  אחרונות  ידיעות  בית   139 קק"ל  רחוב  מזרחי,  נגב 
טלפון: 08-6230966. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע 
טלפון: 08-6263791(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

התשמ"ט - 1989. 

דוד בונפלד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה נגב מזרחי  

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2833 חלקי חלקות: 11, 16

מטרות התכנית: 
הקטנת קו בנין קדמי למבנה חקלאי, מחסן מ–5 מ' ל–1 מ' 

עיקרי הוראות התכנית: 
הקטנת קו בנין קדמי למבנה חקלאי, מחסן מ–5 מ' ל–1 מ' 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל, )טל' לבירורים: 08-6776403(. 
ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום מראש.  כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, חוף אשקלון, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 
שבע טלפון: 08-6263791 (. נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע 
http://www.hof- בכתובת  הועדה  של  האינטרנט  באתר  גם 

 ashkelon.org.il

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

יאיר פרג'ון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חוף אשקלון  

מרחב תכנון מקומי לכיש

הודעה בדבר אישור תוכנית מס' 634-0166991
 שם תכנית: בית מס' 363 - שינוי קווי בניין

מושב שחר בהרחבה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 634-0166991.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל–5/204/03/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א. לכיש

ישוב: שחר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3060 חלקות במלואן: 28

מטרות התכנית: 
שינוי בקו בנין קדמי - מזרחי מ–5 מ' ל–4.20 מ' ו–4.60 מ'.    .1

שינוי בקו בנין צדדי-דרומי )נקודתי( מ–3 מ' ל–1.40 מ' עפ"י   
סעיף 62 א )א( )4( לחוק התכנון והבנייה. 

לחוק  62א)א()5(  סעיף  עפ"י  בינוי  הוראות  בדבר  שינוי    .2
התכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית: 
צדדי-דרומי  בנין  ובקו  -מזרחי  קדמי  בנין  בקו  שינוי    .1
בהתאמה למצב הקיים וכמסומן בתשריט ובנספח הבינוי. 

שינוי גובה מבנה ל–10.80 מ' ממפלס הכניסה הקובעת.    .2
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הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 24.2.2016, 
ובילקוט הפרסומים מספר 7220, בתאריך: 03.03.2016.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' -651
0330324

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
מס' מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 651-0330324

שינוי לתכניות הבאות:
לתכנית מפורטת: 3/110/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: סעד

גושים וחלקות:
גוש: 903 חלקי חלקות: 3

עיקרי הוראות התכנית: 
סעיף  פי  על  מ"ר  ל–55  מ"ר  מ–50  הגדלת שטח שירות במרתף 
62 א )א( 17 לחוק, ושינוי קו בניין צדדי בצד הדרומי מ–4.00 מ' 

ל–1.80 מ', על פי סעיף 62 א )א( 4 לחוק.

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 05.05.2016
ובילקוט הפרסומים מספר 7261 בתאריך: 09.05.2016

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

האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברונשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נגב מערבי  

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
657-0259036

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
תכנית  מופקדת  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תיכונה  ערבה 
מפורטת בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיפים 62א)א()4()5(

)8( לחוק, תכנית מס' 657-0259036 

המהווה שינוי לתכנית מס':
01/במ/138 02/מק/3020 .

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור : מרכז ספיר 

גושים וחלקות:
גוש : 39157 חלקות בשלמותן: 2-4,7,11-13,15,19 חלקות בחלקן: 

5,14,16-17

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 
651-0372581

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
 -  651-0372581 מספר  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  דרום, 

חוות שקמים. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 2/148/03/7

כפיפות 303/02/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שער הנגב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2263 חלקי חלקות: 20, 21, 26, 28, 33

גוש: 2264 חלקי חלקות: 93
גוש: 2330 חלקי חלקות: 2, 36

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי נספח הבינוי והפיתוח

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
651-0316091

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 651-0316091

שינוי לתכניות הבאות:
1/111/03/7, 7/מק/2055

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: גבולות

גושים וחלקות:
גוש: 100310 חלקי חלקות: 14

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו הבנין בחזית הדרום מזרחית מ–5 מ' מגבול המגרש ל–3 

מ' מגבול המגרש.
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ח"פ בע"מ,  פרויקטים  ניהול  בר  פרח  חברת   והמבקשת: 
כנרת  מרח'  ואח',  כרמון  יהונתן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-467035-5
5, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 30, בני ברק 5126237, טל' 03-5664155, 

פקס' 03-5664132.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.9.2016 בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.9.2016.

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

יהונתן כרמון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:

שיתופית  חקלאית  אגודה   -  )777( ארנון  גבעת  האגודה:  שם 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006004-6.

המען: שמואל ברק, איתמר 4483400.

תאריך רישום: י"ח בתמוז התשע"ו )24 ביולי 2016(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

י"ח בתמוז התשע"ו )24 ביולי 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
סייפו  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   12.7.2007 וביום  הואיל 
מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה  דו  קרטה  שיטוריו  ישראל  קאן 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004272-1 אגודה 
5710, התשס"ז, עמ' 4148, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום 
נמחק מספר  רישום האגודה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,8.8.2016
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

גוש: 39158 חלקות בחלקן: 57 
גוש: 39161 חלקות בחלקן: 50

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרה של איחוד וחלוקה של מגרשים ביעוד מבני ציבור,    .1

ספורט ושצ"פ לפי סעיף 62א)א(1 
שינוי קוי בניין, לפי סעיף 62א)א(4    2.

קביעה ושינוי גובה מבנים ומס' קומות, לפי סעיף 62א)א(4א   3.
שינוי הוראות בדבר עיצוב ובינוי, לפי סעיף 62א)א(5   4.

שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית 10/במ/138,    .5
לפי סעיף 62א)א(6

או  בניין  עליו  להקים  שמותר  מגרש  שטח  גודל  קביעת    6.
שינוי הוראות בדבר שטח מגרש, לפי סעיף 62א)א(7

הוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המותרים    .7
לבנייה במגרש לפי תכנית, ובלבד ששטחי השירות נועדו 
והם  התכנית  לפי  עיקריות  למטרות  השטחים  את  לשרת 
שטח  על  יעלה  שלא  ובשטח  קרקעיות  תת  בקומות  יהיו 
לפי  במגרש,  לבנייה  המותרת  התכסית  ובכפל  המגרש 

הגדול, לפי סעיף 62א)א(15
שטחי  מכלל   30% עד  של  בהיקף  שירות  שטחי  תוספת     .8

הבנייה לפי סעיף 62א)א1(4
אם  גם  ציבור,  לצרכי  בתכנית  שנקבעו  שטחים  הגדלת    .9
יש בכך להקטין שטחים אחרים לצורכי ציבור, לפי סעיף 

62א)א1(5
הגדלת שטחי בנייה והוספת שימושים ציבוריים ותוספת    .10

בנייה למבני ציבור לפי סעיף 62א)א1(6
הוספת זכויות בנייה לשימוש מסחרי בהיקף של עד 20%    .11
סעיף  לפי  מומשו,  שטרם  לבנייה  המאושרים  מהשטחים 

62א)א1(11
קביעת תנאים והנחיות למתן היתר בנייה   .12

כל המעוניין יוכל לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה לתכנון ולבנייה טל': 08-6592216.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנון התכנון והבנייה )סדרי 
עבודות(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט-1989.

אייל בלום  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ערבה תיכונה  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 25127-05-15

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

ובעניין פירוק חברת מועדון הספורט ברמת השרון בע"מ, 
ח"פ 51-067419-5,
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ביט מחשוב ענן בע"מ
)ח"פ 51-466262-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,19.00 בשעה   ,12.10.2016 ביום  תתכנס 
התעשייה 6, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שטרנהיים, מפרק  

קומפוזיט מכשירים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-529036-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,16.10.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק  

אולמי הילולה בע"מ
)ח"פ 51-496635-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.10.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המחתרת 3, 
קריית ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אודסקי, מפרק  

תאם א.ט בע"מ
)ח"פ 51-479318-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.10.2016, בשעה 9.00, במשרדו של בא כוח המפרק, 
עו"ד יגאל לונגו, רח' הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פרץ, מפרק  

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

ר.ק.א.מ )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229378-8(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל אולצ'יק, 

מרח' החושלים 6, הרצליה, טל' 053-2780830, 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 8.30, אצל עו"ד אריה סירקין, מרכז עזריאלי 5, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מיכאל אולצ'יק, מפרק

גרגיר חומוס בר בע"מ
)ח"פ 51-346017-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נפתלי  ארז  עו"ד  במשרדי   ,12.00 בשעה  ביום 10.10.2016,  תתכנס 
ושות', רח' מנחם בגין 7, קומה 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגדור נפתלי, מפרק  

מסעדת גרגיר בע"מ
)ח"פ 51-369746-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נפתלי  ארז  עו"ד  במשרדי   ,10.00 בשעה  ביום 10.10.2016,  תתכנס 
ושות', רח' מנחם בגין 7, קומה 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגדור נפתלי, מפרק  
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קיפי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-496128-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2016, בשעה 10.00, אצל קונפינו, לוכטנשטיין, 
לוי ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 35, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית פרי, מפרק  

שחר המילניום )1991( בע"מ
)ח"פ 52-003940-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2016, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' בר 
כוכבא 16, בית נועה, קומה 9, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אצלן חביב, רו"ח, מפרק  

קפנטו אבן גבירול בע"מ
)ח"פ 51-465959-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גלגלי  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,28.10.2016 ביום  תתכנס 
הפלדה 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם שנקרמן, עו"ד, מפרק  

אלין בר נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-281851-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' דרך  ביום 30.10.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק,  תתכנס 
מנחם בגין 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב אברהם, מפרק  

דל קרול בע"מ
)ח"פ 51-512334-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מרק  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.10.2016 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6967223 תל–אביב-יפו   ,11 שאגאל 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בת–אל יניב-איתן, מפרקת  

חברה לאחזקת החשמונאים 100 בע"מ
)ח"פ 51-137506-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,16 שור  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.10.2016 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן שלי, מפרק  

אי-פוכונדר בע"מ
)ח"פ 51-537410-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גיסין 5,  רח'  ביום 26.10.2016, בשעה 16.30, אצל המפרק,  תתכנס 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זאבי כהן, עו"ד, מפרק  

ד. איימס השקעות מתקדמות ופתרונות ניהול בע"מ
)ח"פ 51-470583-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
איזרדל  גינסבורג,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,26.10.2016 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק  
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הדר - תלם - קידום יוזמות בע"מ
)ח"פ 51-216541-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  הנ"ל   החברה 
שלומציון המלכה 18, ירושלים 9414614, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן ארנון, עו"ד, מפרק  

רמת יובלים בע"מ
)ח"פ 51-022442-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' האשל 10, 
מושב ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכי ששון, מפרק  

ויקיתזה בע"מ
)ח"פ 51-427712-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
השקדיה 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפית לוי, עו"ד, מפרקת  

פיטר ואיירין בע"מ
)ח"פ 51-401821-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 32, 
קומה 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר כהן, עו"ד, מפרק  

רהיטי לרח בע"מ
)ח"פ 51-059848-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,17.00 בשעה   ,30.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קול התור 6, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רודיקה רונדר, מפרקת  

מגדל על הים 35 בע"מ
)ח"פ 51-166643-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,30.10.2016 ביום  תתכנס 
אחוזה 96, קומה ד', רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק  

מרפאת ל. קצפ בע"מ
)ח"פ 51-340744-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.10.2016, בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח' בארי 5, 
בת חפר 4284200, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור קצפ, מפרק  

מ שטורך חברה קבלנית לבנין בע"מ
)ח"פ 51-042335-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ילקוט הרועים 3,  רח'  ביום 1.11.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, 
תל אביב 67449, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר שטורך, עו"ד, מפרק  
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קווליטסט בע"מ
)ח"פ 51-479497-3(

)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 
ביום 6.11.2016, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, מרכז  תתכנס 
לשם   ,6702501 אביב  תל   ,26 קומה  המרובע,  המגדל   ,5 עזריאלי 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק  

סטודיו גרבא - בית ספר לצילום בע"מ
)ח"פ 51-497755-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חומה  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.11.2016 ביום  תתכנס 
ומגדל 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון יוסף מנצ'ל, מפרק  

גונזאלס אחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-305575-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
איזרדל  גינסבורג,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,9.11.2016 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק  

אמריקן לינק בע"מ
)ח"פ 51-414795-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.11.2016, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' הלל 23, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר ליאון, עו"ד, מפרק  

דלי ח.ג. בע"מ
)ח"פ 51-219659-3(

)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 
רח'  גורדון,  עומר  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,7 ישפה 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית הלר-קוצר, עו"ד, מפרקת  

איליאסי בע"מ
)ח"פ 51-151880-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בע"מ,  אלקו  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,6.11.2016 ביום   תתכנס 
יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר וסלי, מפרק  

אלקו החזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-499307-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בע"מ,  אלקו  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,6.11.2016 ביום   תתכנס 
יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר וסלי, מפרק  

המילטון - יבוא ושיווק מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-213488-3(

)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 
ביום 6.11.2016, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, מרכז  תתכנס 
לשם   ,6702501 אביב  תל   ,26 קומה  המרובע,  המגדל   ,5 עזריאלי 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק  
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פרו-מיקס ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-427251-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דין שניצר,  תתכנס ביום 15.11.2016, בשעה 10.00, במשרד עורכי 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק  

וויז'ן מ.ר.כ בע"מ
)ח"פ 51-383108-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 זד"ל  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,16.11.2016 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק  

י.ש.ע עבודה עברית מגרשי ספורט בע"מ
)ח"פ 51-492641-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 זד"ל  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,16.11.2016 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק  

קליקס אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-392635-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' אבן  ביום 20.11.2016, בשעה 17.00, במשרדי המפרק,  תתכנס 
גבירול 52, תל אביב 6436411, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמציה מ' שצקי, מפרק  

נכסים ובניין - כלל )קניון גבעתיים( בע"מ
)ח"פ 51-384790-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ראול  רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,10.11.2016 ביום  תתכנס 
ולנברג 36, קומה 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מולי קלנר, רו"ח, מפרק  

טקסטים פרסום וקופירייטינג בע"מ
)ח"פ 51-348788-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.11.2016, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אברהם נאמן, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,72 רוזן  פנחס  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר גולן, מפרק  

טיקטאקטי בע"מ
)ח"פ 51-394730-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.11.2016, בשעה 12.00, אצל משרד עורכי דין עופר-
מגזניק, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חגשורי, מפרק  

אל-נט השקעות ואסטרטגיה בע"מ
)ח"פ 51-383109-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.11.2016 ביום  תתכנס 
אחד העם 28, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תדהר צור, עו"ד, מפרק  
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בייטס לאבס בע"מ
)ח"פ 51-437128-5(

)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 18.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל באומל, מרח' שוהם 24, 

חיפה, 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.

אייל באומל, מפרק

בייטס לאבס בע"מ
)ח"פ 51-437128-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שוהם 24, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל באומל, מפרק  

מיקוגן - ייזום וניהול בע"מ
)ח"פ 51-230393-4(

מייקוגן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-299377-5(

נחומי יזמים בע"מ
)ח"פ 51-276831-8(

)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 החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את אמיר נחומי, מרח' איה 37, 

רמת השרון, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר נחומי, מפרק

תיא נובו ניהול בע"מ
)ח"פ 51-425048-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נירים 3,  תתכנס ביום 20.12.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק  

מרכז הזמנות )ת.ב.( בע"מ
)ח"פ 51-267003-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נירים 3,  תתכנס ביום 20.12.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק  

שידורי תיא ניהול בע"מ
)ח"פ 51-359318-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נירים 3,  תתכנס ביום 20.12.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק  

אחוזת פרישמן בע"מ
)ח"פ 51-003335-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
פרישמן 80, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי שטיינר, מפרק  
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רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,27.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אלעזר,  תלמי  מושב   ,27 הראשונים 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צח יצחק ברקת, מפרק  

3 די. איי בע"מ
)ח"פ 51-276944-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את Ito Masahiro, דרכון מס' 
TR5148606, ממשרדי רו"ח עמוס דורון, רח' ויצמן 71, נהריה, 

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.

Ito Masahiro, מפרק

3 די. איי בע"מ
)ח"פ 51-276944-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דורון,  עמוס  רו"ח  במשרדי   ,9.00 בשעה  ביום 27.10.2016,   תתכנס 
רח' ויצמן 71, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

Ito Masahiro, מפרק  

סילבר כצ בע"מ
)ח"פ 51-380018-5(

)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 28.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי צור, מרח' הלמד הא 13, 

רמת החי"ל, 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.

רמי צור, מפרק

מיקוגן - ייזום וניהול בע"מ
)ח"פ 51-230393-4(

מייקוגן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-299377-5(

נחומי יזמים בע"מ
)ח"פ 51-276831-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' איה 37, רמת 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברות.

אמיר נחומי, מפרק  

פפיארט בע"מ
)ח"פ 51-143377-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרקת, 
עין הוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיוה פישמן, מפרקת  

אן.אי.אפ.טי סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-509808-5(

)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 18.8.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ברקת,  יצחק  צח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הראשונים 27, מושב תלמי אלעזר, 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.

צח יצחק ברקת, מפרק

אן.אי.אפ.טי סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-509808-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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אצל  שוורצבלט,  שלומי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
ון ליר - קסניה, רח' פרופ' רקח 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי שוורצבלט, מפרק

אמניוטיקס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-444822-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  קסניה,   - ליר  ון  ביום 13.10.2016, בשעה 9.00, אצל  תתכנס 
פרופ' רקח 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי שוורצבלט, מפרק  

נויה נס שירותים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-452511-2(

)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 21.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון ספיבק, מרח' המקשר 20, 

הוד השרון, טל' 050-5295749, 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.

רון ספיבק, מפרק

נויה נס שירותים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-452511-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.10.016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 2, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רון ספיבק, מפרק  

סילבר כצ בע"מ
)ח"פ 51-380018-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,27.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סופי של  דוח  הלמד הא 13, רמת החי"ל, תל אביב, לשם הגשת 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי צור, מפרק  

איתן אימיוניטי בע"מ
)ח"פ 51-473405-2(

)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 23.8.2016, התקבלה החלטה 
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 
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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

איתן אימיוניטי בע"מ
)ח"פ 51-473405-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.12.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' כנרת 5, 
מגדל ב.ס.ר 3, קומה 12, בני ברק 5126237, טל' 03-6246250, פקס' 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  03-6246260,לשם 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק  

אמניוטיקס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-444822-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.8.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

בטאט, מרח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, 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.

גיא בטאט, עו"ד, מפרק 

קוואדרה איי טי סולושנס בע"מ 
 )ח"פ 514048115(

)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 05/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

בטאט, מרח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, 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.

גיא בטאט, עו"ד, מפרק 

בי.אי.או.אס. נט בע"מ 
 )ח"פ 512849753(

)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 05/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

בטאט, מרח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, 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.

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

טויו-רם אלקטרוניקה בע''מ 
 )ח"פ 511224990(

)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 05/09/2016 

סריגי אסייג בע"מ 
 )ח"פ 511576662(

)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   05/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני 

אסייג, מרח' הרקפת 16, אורנית, 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. 

 16/11/2016 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. 

רוני אסייג, מפרק 

דלק חמיס בע"מ 
 )ח"פ 511875866(

)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   06/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמיס 

דלק, מרח' רח 3404 19, תל–אביב-יפו, 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 30/12/2016 
בשעה 08:00, במשרד עו"ד אורן כמוס, רח' סירני 9, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

חמיס דלק, מפרק

רו.רא. - נכסים והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 512468166(

)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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חי 1, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ניר אברמוב, עו"ד, מפרק

לוי אביבי בע"מ 
 )ח"פ 514346972(

)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 01/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד גיל מזור, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,5 כנרת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבי לוי, מפרק

ק.ג.א.ל ניהול בע"מ 
 )ח"פ 512719543(

)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 01/11/2016 בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' כנרת 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיל מזור, עו"ד, מפרק

גלרי אירופה נכסים בע"מ 
 )ח"פ 514057199(

)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 
שובל  במשרד   ,16:00 בשעה   10/10/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יושע, עורכי דין, רח' כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי שובל, מפרק

קטנים על גלגלים בע''מ 
 )ח"פ 513450189(

)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 20/10/2016 בשעה 10:00, במשרד אנגל בקשי, רואי 

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ברון, 
מרח' המסגר 1, רעננה, 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.

נתן ברון, מפרק

נכסי טויו רם בע''מ 
 )ח"פ 513171512(

)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 05/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ברון, 

מרח' המסגר 1, רעננה, 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.

נתן ברון, מפרק

פלור מערכות ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514711894(

)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 05/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שלומי זיגדון, מרח' ההסתדרות 26, פתח תקווה 49540, 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.

שלומי זיגדון, עו"ד, מפרק

מעונות פישמן 21 בע"מ 
 )ח"פ 510106289(

)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 
תל  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   10/11/2016 ביום  תתכנס 
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התקבלה   31/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל ליזרוביץ, מרח' אילות 3, אילת, 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 18/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טל ליזרוביץ, עו"ד, מפרק 

מלגה השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512915844(

)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 
אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גשייט, מרח' אבן גבירול 25, תל–אביב-יפו 6407803, 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 20/11/2016 
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. 
אילן גשייט, מפרק 

שרון גפן שיווק ותקשורת בע"מ 
 )ח"פ 513247452(

)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   28/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

גפן, מרח' אליעזר קשאני 3, תל–אביב-יפו, 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. 

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.

משה לוי, מפרק 

הוד ניהול מלונות בע"מ 
 )ח"פ 513679043(

)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 26/10/2016 בשעה 10:00, במשרד עו"ד טולצינסקי 
שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', רח' קרן היסוד 38, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
אסף כהן בנמלך, עו"ד, מפרק

בירונקס בע"מ 
 )ח"פ 514126432(

)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 14/11/2016 בשעה 10:00, אצל עו"ד יונתן לבני, רח' 
הלל 10, קומה 5, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רן בירון, מפרק

דאלויט בע"מ 
 )ח"פ 514238815(

)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 
רח' אח"י  16:00, אצל המפרק,  ביום 09/11/2016 בשעה  תתכנס 
אילת 62, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ניר ברקון, עו"ד, מפרק

פורסט מרקטינג ריסרץ בע"מ 
 )ח"פ 511233447(

)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 
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גרינפיולסל בע"מ 
 )ח"פ 513193458(

)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 29/08/2016 
אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נתנאלי, מרח' מונטיפיורי 19, קריית אונו, 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.

אבי נתנאלי, מפרק

בסט )בר סימן טוב( סחר ושירותי רכב בע"מ 
 )ח"פ 511942716(

)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 04/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יעקב פלקסר, מרח' דרך דוד בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב פלקסר, עו"ד, מפרק

טוקיו שנחאי בע"מ 
 )ח"פ 513683235(

)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 01/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יעקב פלקסר, מרח' דרך דוד בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב פלקסר, עו"ד, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/11/2016 
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. 

שרון גפן, מפרקת 

אאוס יועצים בע"מ 
 )ח"פ 512655812(

)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   07/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 
למפרק   ,6972065 תל–אביב-יפו   ,16 מרק  יעקב  מרח'  שטקל, 

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 08/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמית שטקל, מפרק 

רמות מערכות חנוך בע"מ 
 )ח"פ 510754849(

)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 29/08/2016 
אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נתנאלי, מרח' מונטיפיורי 19, קריית אונו, 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.

אבי נתנאלי, מפרק
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הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, 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.

אורי ידידיה כהן, עו"ד, מפרק

זרטוב חלמיש בע"מ 
 )ח"פ 514781509(

)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 23/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' אהוד 
100, כפר האורנים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורלי ארוץ, עו"ד, מפרקת

אגדל ניהול ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 514329135(

)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 
דין  עורכי  משרד  אצל   ,09:00 בשעה   22/10/2016 ביום  תתכנס 
עמית גרוס ושות', רח' דוד בן גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אוהד בוחניק, מפרק

יופיג בע"מ 
 )ח"פ 513963462(

)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 30/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' זויתן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אבן   ,2/4
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון מסון, מפרק

ויטליס טכנולוגיות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-444120-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.9.2016, התקבלה החלטה 

הוליווד סטאר שיווק ויבוא בע"מ 
 )ח"פ 515364370(

)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 07/09/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קלריס טל, מרח' 

צלילי תרועה 13, פרדס–חנה-כרכור, 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.

קלריס טל, מפרקת

רובין שי נאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 515304087(

)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 07/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי רובין, 

מרח' שד' הגעתון 30א, נהריה, 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.

שי רובין, מפרק 

אקסלוסיב )מארז( מוטורוס בע"מ 
 )ח"פ 513742593(

)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 21/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, 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.

אורי ידידיה כהן, עו"ד, מפרק

דורון באשראי לאירועים בע"מ 
 )ח"פ 514553890(

)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 
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כל בו למונית אילת בע"מ
)ח"פ 51-480027-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא מלר, 

מרח' המלאכה 10, אילת, 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 
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.

גיא מלר, מפרק

ערן זיו נכסים בע"מ
)ח"פ 51-381409-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,25.10.2016 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

א.ר. מורן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-272066-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פינקלשטיין, 
מרח' בית שאן 9, גני תקווה, טל' 03-5354678, 054-5588055, 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.

 ,11.10.2016 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.

יעקב פינקלשטיין, מפרק

א. בכר ניהול )1997( בע"מ
)ח"פ 51-243210-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אמנון יואל בכר, מרח' קרן היסוד 36, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,13.10.2016 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.

אמנון יואל בכר, מפרק

אורי גורן סוכנות לביטוח )2012( בע"מ
)ח"פ 51-471099-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אורי גורן, מרח' גרוזנברג 14, 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.

 ,13.10.2016 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.

אורי גורן, מפרק
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מרינה תעשיות עץ בע"מ
)ח"פ 51-503272-0(

)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   ,22.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  קדימה-צורן,   ,6/5 החוגלה  מרח'  לבנה,  משה  חיים 

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 
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.

חיים משה לבנה, מפרק

יוני רפפורט בע"מ
)ח"פ 51-238208-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  רמון,  מצפה   ,28 כרכום  נחל  מרח'  רפפורט,  יהונתן 

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 
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.

יהונתן רפפורט, מפרק

פארן איפור מינרלי בע"מ
)ח"פ 51-440449-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
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.

 ,25.10.2016 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

ערוץ הקונים החדש בע"מ
)ח"פ 51-487893-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,25.10.2016 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

משלים ישיר בע"מ
)ח"פ 51-269776-4(

)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   ,23.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,25.10.2016 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,7.11.2016 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.

בוריס קופפרמן, מפרק

איתם - תוכנה למקרו-מחשבים )יונה( בע"מ
)ח"פ 51-105043-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,12.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יונה יצחק, מרח' דוד אלוף 79, רמת גן 5223229, 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 10.00, במשרד המפרק, רח' ריב"ל 7, תל–אביב-יפו 6777840, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יונה יצחק, מפרק

ספרים ותרבות אוניברסל בע"מ
)ח"פ 51-367405-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
חיים פלמן, מרח' המרד 25, מגדל הסחר, 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.

 ,18.11.2016 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.

חיים פלמן, רו"ח, מפרק

התקבלה   ,18.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עדי גילון, משד' העצמאות 2, קריית ים, למפרקת החברה.

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

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

 ,27.10.2016 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.

עדי גילון, מפרקת

חלקה 92 בגוש 8247 בע"מ
)ח"פ 51-030258-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ג'ודי רינות, מרח' שברץ 1, רעננה 43212, טל' 09-7440110, 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 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'ודי רינות, עו"ד, מפרק

ב.ק.או.ק בע"מ
)ח"פ 51-358002-7(

)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   ,30.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,9090100 החדשה  גבעון   ,118 מת"ד  קופפרמן,  בוריס 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
להסדר  בהתאם  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 17175-10-11

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: אחמד עבאס.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
להסדר  בהתאם  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 614/06

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: טל טיליגר.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
להסדר  בהתאם  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 53834-11-13

שם החייב: אלטרמאן נאסר אבו צולב.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב 

בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 17264-08-13

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: רונן כהן.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
להסדר  בהתאם  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 20721-01-13

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: אלכסנדר איסחקוב.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב 

בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 26372-09-11

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: יוסף זעאתרה.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
להסדר  בהתאם  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 60434-10-10

ובעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייבת: נסרין חגיר.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989




