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הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
הממשלה, בהחלטה מס' 1534 מיום י' בסיוון התשע"ו )16 ביוני 
כ"ג בחשוון התשע"ז ו–2074 מיום   2071 ובהחלטות מס'   )2016 
ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  והחליטה   )2016 בנובמבר   24(
)1 בינואר  לאומי בהחלטה מס' ב/173 מיום ג' בטבת התשע"ז 
לפיכך  לחוק;  שבתוספת  המשרות  רשימת  את  לעדכן   ,)2017
בתמוז  כ"ה  מיום   1754 מס'  הממשלה  להחלטת  ובהתאם 

התשע"ו )31 ביולי 2016(, נוסח התוספת האמורה הוא כלהלן:

משרד האוצר

החשב הכללי  .1

הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה  .2

הממונה על השכר והסכמי עבודה  .3

הממונה על התקציבים  .4

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  .5

מנהל רשות המסים  .6

ציר כלכלי בוושינגטון בריסל ולונדון  .7

מנהל מינהל התכנון  .8

ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה   .9

יושב ראש מטה הדיור  .10

יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה  .11

משרד הביטחון

מבקר מערכת הביטחון  .12

מנהל רשות החירום הלאומית )רח"ל(  .13

ראש האגף הביטחוני מדיני  .14

ראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון )מלמ"ב(  .15

המשרד לביטחון הפנים

מבקר המשרד לביטחון פנים  .16

מנהל הרשות להגנת עדים  .17

נציב כבאות והצלה   .18

מנהל מינהלת השיטור העירוני  .19

משרד הבינוי והשיכון

מנהל המרכז למיפוי ישראל  .20

רשם הקבלנים  .21

משרד הבריאות

נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים  .22

משרד החוץ

שגריר, ציר וקונסול כללי, אם יכהן כראש נציגות  .23

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

משרד החינוך

יושב ראש המזכירות הפדגוגית  .24

מנהל האגף לחינוך ממלכתי-דתי  .25

מנהל המינהל הפדגוגי  .26

מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(  .27

ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך  .28

מנהל הטלוויזיה החינוכית  .29

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר  .30

מנהל השירותים להגנת הצומח והביקורת  .31

ראש מינהל המחקר החקלאי  .32

מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב  .33

מנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי   .34

משרד הכלכלה והתעשייה

ממונה רגולציה בתחום תעסוקה  .35

מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי )הרשפ"ת(  .36

מנהל מינהל אזורי פיתוח  .37

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

מנהל אגף בכיר )חלל(  .38

משרד המשפטים

היועץ המשפטי לממשלה  .39

השמאי הממשלתי הראשי  .40

מנהל הסיוע המשפטי  .41

מנהל מערכות ההוצאה לפועל  .42

משנה ליועץ המשפטי לממשלה  .43

סגן נציב תלונות הציבור על שופטים  .44

פרקליט המדינה  .45

ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע  .46

רשם התאגידים  .47

המדינה  ומייצגי  התביעה  מערך  על  הביקורת  נציב   .48
בערכאות 

משרד הפנים

ממונה על המחוז  .49

ראש רשות האוכלוסין וההגירה  .50

מנהל מינהל השלטון המקומי  .51

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי  .52

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  

מנהל התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון  .53

משרד ראש הממשלה

ראש המטה לביטחון לאומי  .54

מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש   .55
העולמי בנפט בתחבורה
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ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש   .56
הממשלה

ראש רשות התקשוב הממשלתי  .57

חבר בית הדין המיוחד לגיור  .58

ראש הוועדה לאנרגיה אטומית  .59

ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית  .60

המשנה לראש המטה לביטחון לאומי  .61

ראש לשכת הקשר "נתיב"  .62

ראש מערך ההסברה הלאומי  .63

ראש מערך הגיור  .64

מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה  .65

מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה  .66

ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר  .67

המשרד לשוויון חברתי

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים  .68

המשרד לשירותי דת

מנהל הרבנות הראשית  .69

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית   .70

מנהל השירות המטאורולוגי   .71

משרד התרבות והספורט

מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט  .72

מנהל מינהל הספורט  .73

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים  .74

כללי

מדען ראשי במשרד ממשלתי  .75

כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי   .76
הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי 

כל דין

עוזר שר במשרד  ומשרת  מסווגות  ביחידות  מנהל  משרת   .77
הביטחון שלגביהן נקבע בהחלטת ממשלה שנושאן יתמנה 
בידי הממשלה וששמותיהן שמורים במזכירות הממשלה.

י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(
)חמ 3711—3-ה2( 

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה 	

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2017
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2017 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
 

ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1

       התאריך         הנושא

בחינות ביניים חלק א':

כ"א באייר התשע"זמבוא לחשבונאות
)17 במאי 2017(

כ"ו באייר התשע"זמשפט עסקי
)22 במאי 2017(

בחינות ביניים חלק ב':

ג' בסיוון התשע"זכלכלה
)28 במאי 2017(

י"ז בסיוון התשע"זיסודות ביקורת החשבונות
)11 ביוני 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זתמחיר וחשבונאות ניהולית
)19 ביוני 2017(

בחינות סופיות חלק א':

כ"א באייר התשע"זסטטיסטיקה
)17 במאי 2017(

י"א בסיוון התשע"זחשבונאות פיננסית א'
)5 ביוני 2017(

י"ז בסיוון התשע"זדיני תאגידים ומסחר
)11 ביוני 2017(

כ"ו באייר התשע"זמימון
)22 במאי 2017(

כ' בסיוון התשע"זטכנולוגיות מידע
)14 ביוני 2017(

ד' בתמוז התשע"זדיני מסים א'
)28 ביוני 2017(

בחינות סופיות חלק ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת

ד' בתמוז התשע"ז
)28 ביוני 2017(

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

כ"ב בתמוז התשע"ז
)16 ביולי 2017(

כ"ה בסיוון התשע"זדיני מסים ב'
)19 ביוני 2017(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

י"ד באב התשע"ז
)6 באוגוסט 2017(

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, למעט הבחינה 
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.

שניתן  טופס  גבי  על  ורק  אך  תתבצע  לבחינות  ההרשמה 
להשיגו:

עומר,  בית   ,22 הדפוס  בית  רח'  המועצה,  במזכירות   - 
קומה 4, ירושלים;

בלשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב;  -
בן  חיפה,  אילן,  בר  אביב,  תל  ירושלים,  באוניברסיטאות:   -

גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה; 
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המועצה האזורית רמת נגב 7

המועצה האזורית רמת חובב 8

המועצה המקומית חורה 9

המועצה האזורית ערבה תיכונה 10

המועצה האזורית שדות נגב 11

המועצה האזורית בני שמעון 12

המועצה האזורית באר טוביה 13

המועצה האזורית אשכול 14

המועצה המקומית אבו גוש 15

המועצה האזורית אילות 16

המועצה האזורית חוף אשקלון 17

המועצה המקומית טלזסטון 18

המועצה האזורית יואב 19

המועצה האזורית לכיש 20

המועצה האזורית מטה יהודה 21

המועצה המקומית כסייפה 22

המועצה המקומית עומר 23

המועצה המקומית תל שבע 24

המועצה המקומית ערערה 25

המועצה המקומית להבים 26

המועצה האזורית מיתר 27

המועצה המקומית ירוחם 28

המועצה האזורית שפיר 29

ישראל, 30 רכבת  של  הכללי  המנהל 
סגן המנהל הכללי לבטיחות ברכבת 

ישראל
על  המפקח  בידי  החתומות  במפות  המסומן  בתחום   )2(
התעבורה ביום המצוין בטור ג' להלן והנמצאות במשרדי 
שברחוב בנק ישראל 5, בניין גנרי, ירושלים, לגבי רשויות 

התימרור המקומיות שבטור ב' לצדו:

א'
מס' 

סידורי

ב'
שם רשות התימרור 

המקומית

ג'
תאריך החתימה על 

המפה

י' באב התשס"אעיריית אופקים1
)30 ביולי 2001(

המועצה המקומית2
מבשרת ציון

כ"ז בשבט התשס"ג
)30 בינואר 2003(

י"א באדר התשס"אעיריית דימונה3
)6 במרס 2001(

כ"ח בשבט התשס"בעיריית קריית גת4
)7 בפברואר 2002(

ז' באב התשס"בעיריית שדרות5
)16 ביולי 2002(

י"א באדר התשס"אעיריית נתיבות6
)6 במרס 2001(

המכללה  אונו,  קריית  רופין,  האקדמי  המרכז  במכללות:   -
 - הבינתחומי  המרכז  לציון,  בראשון  למינהל  האקדמית 

הרצליה והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
האינטרנט,  אתר  דרך  המועצה  לבחינות  להירשם  ניתן   

.www.justice.gov.il :בכתובת

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור 
שבו, המעיד  הקבלה  חלק  את  הדואר  בבנק  להחתים  לפרטיו, 
 ,34357 ת"ד  המועצה,  למזכירות  ולשלחו  האגרה  תשלום  על 
ירושלים 9134301; מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס 
לימודים ימלא, נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה, גם טופס 

פרטים אישיים, שניתן להורידו באתר האינטרנט.

נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק 
ב' וסופיות חלק א' לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"ח 
באדר התשע"ז )26 במרס 2017(, לא יורשה לגשת לבחינות אלה.

תימצא  לא  ב'  סופיות  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן 
במזכירות המועצה עד יום כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(, 

לא יורשה לגשת לבחינות אלה.

יירשם  ב',  סופיות  בחינות  תוצאות  על  ערר  שהגיש  מי 
לבחינות שבמועד אביב 2017 עד יום כ"ב באייר התשע"ז )18 
במאי 2017(, כאמור לעיל, ואם התקבל עררו, תוחזר לו אגרת 

הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  418 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 771 שקלים חדשים לכל נושא.

ט' בשבט התשע"ז )5 בפברואר 2017(
)חמ 372—3-ה1(

אמי פלמור  
                                       יושבת ראש מועצת רואי חשבון

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה 
במחוזות ירושלים והדרום

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובע  אני  התשכ"א-21961, 
שבמחוזות ירושלים והדרום3 המפורטות להלן את התחום שבו 
קצין  עם  התייעצות  לאחר  האמורה,  התקנה  לפי  רשאיות  הן 
משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח 
קביעת  למעט  תנועה,  הסדר  לקבוע  הפיקוד,  שבמרחב  צבאי 

תמרורים 309, 310, 501 עד 509 ו–511 עד 513:

בתחום הסמכות של רשויות התימרור המקומיות שלהלן:  )1(

שם הרשות המקומיתמס' סידורי

המועצה המקומית מצפה רמון1

המועצה האזורית תמר 2

המועצה המקומית לקיה 3

המועצה האזורית  מרחבים 4

המועצה האזורית שער הנגב 5

המועצה המקומית שגב שלום 6
__________

1  י"פ התשס"ב, עמ' 2046.

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

3  י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ג, עמ' 5578; התשע"ה, עמ' 2388.
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א'
סידורי

ב'
שם הרשות המקומית

ג'
תאריך החתימה על 

המפה

המועצה המקומית1
אבן יהודה

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית אור יהודה2
)9 ביוני 2015(

המועצה המקומית3
בית דגן

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

כ' בחשוון התשע"ועיריית בני ברק4
)2 בנובמבר 2015(

כ' בחשוון התשע"ועיריית בת ים5
)2 בנובמבר 2015(

כ' בחשוון התשע"ועיריית גבעת שמואל6
)2 בנובמבר 2015(

כ' בחשוון התשע"ועיריית גבעתיים7
)2 בנובמבר 2015(

המועצה המקומית8
גדרה

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"ההמועצה האזורית גזר9
)9 ביוני 2015(

המועצה המקומית10
גני תקווה

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית הוד השרון11
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית הרצליה12
)9 ביוני 2015(

י"א בטבת התשע"זעיריית חולון13
)9 בינואר 2017(

כ"ט בניסן התשס"חדב כהן14
)4 במאי 2008(

ב' בחשוון התשע"ועיריית יבנה15
)15 באוקטובר 2015(

עיריית 16
יהוד נווה מונוסון

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית17
כפר יונה

ט"ז בחשוון התשע"ו
)29 באוקטובר 2015(

ב' בחשוון התשע"ועיריית כפר סבא18
)15 באוקטובר 2015(

המועצה המקומית19
כפר שמריהו

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

עיריית מודיעין 20
מכבים רעות

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

המועצה המקומית21
מזכרת בתיה

ט"ז בחשוון התשע"ו
)29 באוקטובר 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית נס ציונה22
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית נתניה23
)9 ביוני 2015(

א'
מס' 

סידורי

ב'
שם רשות התימרור 

המקומית

ג'
תאריך החתימה על 

המפה

י"ט באב התשס"ועיריית רהט7
)13 באוגוסט 2006(

ח' בניסן התשס"אעיריית ערד8
)1 באפריל 2001(

ז' בסיוון התש"סעיריית אשדוד9
)10 ביוני 2000(

י"א באדר התשס"אעיריית באר שבע10
)6 במרס 2001(

ב' באב התשס"טעיריית ירושלים11
)23 ביולי 2009(

ז' בניסן התשס"אעיריית אילת12
)24 במרס 1999(

י"ב בניסן התשס"אעיריית בית שמש13
)5 באפריל 2001(

י"ד בכסלו התש"סעיריית אשקלון14
)23 בנובמבר 1999(

ב' באב התשע"גחברת נתיבי ישראל15
)9 ביולי 2013(

ט"ו בכסלו התשס"חחברת החשמל16
)25 בנובמבר 2007(

כ"ז בשבט התשס"געיריית קריית מלאכי17
)30 בינואר 2003(

תוקפה של קביעה זו לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 5007—3( 

ישי טלאור  
המפקח על התעבורה  

במחוזות ירושלים והדרום 	

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה 
במחוזות תל אביב והמרכז

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובעת  אני  התשכ"א-21961, 
שבמחוזות תל אביב והמרכז3 המפורטות להלן, את התחום שבו 
קצין  עם  התייעצות  לאחר  האמורה,  התקנה  לפי  רשאיות  הן 
משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח 
קביעת  למעט  תנועה,  הסדר  לקבוע  הפיקוד,  שבמרחב  צבאי 

תמרורים 309, 310, 501 עד 509 ו–511 עד 513:

בתחום הסמכות של המנהל הכללי של רכבת ישראל וסגן   )1(
המנהל הכללי לבטיחות ברכבת ישראל;

על  המפקח  בידי  החתומות  במפות  המסומן  בתחום   )2(
התעבורה ביום המצוין בטור ג' להלן והנמצאות במשרדי 
התימרור  רשויות  לגבי  אביב,  תל   ,8 המלאכה  שברח' 

המקומיות שבטור ב' לצדו:
__________

1  י"פ התשס"ב, עמ' 2046; התש"ע, עמ' 3907.

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

3  י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ה, עמ' 2389.
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א'
סידורי

ב'
שם הרשות המקומית

ג'
תאריך החתימה על 

המפה

המועצה המקומית24
סביון - גני יהודה

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

המועצה המקומית25
פרדסיה

י"ב בחשוון התשע"ו
)25 באוקטובר 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית פתח תקוה26
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית קריית אונו27
)9 ביוני 2015(

ב' בחשוון התשע"ועיריית ראש העין28
)15 באוקטובר 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית ראשון לציון29
)9 ביוני 2015(

עיריית רחובות30
 

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית רמלה31
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית רמת גן32
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית רמת השרון33
)9 ביוני 2015(

כ"ט באייר התשע"ועיריית רעננה34
)6 ביוני 2016(

מנהל נמל התעופה 35
בן גוריון

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

ג' בשבט התשס"זמשה סוכר36
)22 בינואר 2007(

המועצה המקומית37
שהם

ב' בחשוון התשע"ו
)15 באוקטובר 2015(

ט"ז באלול התשע"אעיריית תל–אביב-יפו38
)15 בספטמבר 2011(

המועצה המקומית39
תל מונד

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית40
אזור

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית אלעד41
)9 ביוני 2015(

המועצה המקומית 42
גן יבנה

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

כ"ב בסיוון התשע"העיריית לוד43
)9 ביוני 2015(

המועצה האזורית 44
עמק לוד

כ"ב בסיוון התשע"ה
)9 ביוני 2015(

המועצה האזורית 45
חבל מודיעין

י"ב בחשוון התשע"ו
)25 באוקטובר 2015(

המועצה האזורית לב 46
השרון

ט"ז בחשוון התשע"ו
)29 באוקטובר 2015(

א'
סידורי

ב'
שם הרשות המקומית

ג'
תאריך החתימה על 

המפה

המועצה המקומית 47
קריית עקרון

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית 48
קדימה צורן

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית 49
אליכין

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה האזורית 50
גדרות

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

 המועצה האזורית 51
גן רווה

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית 52
באר יעקב

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה המקומית 53
בני עי"ש

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה האזורית 54
דרום השרון

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

 המועצה האזורית 55
חוף השרון

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה האזורית 56
עמק חפר

כ"ט באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

המועצה האזורית 57
ברנר

כ' בסיוון התשע"ו
)26 ביוני 2016(

המועצה המקומית 58
כוכב יאיר צור יגאל

ט"ז בסיוון התשע"ו
)22 ביוני 2016(

המועצה האזורית 59
נחל שורק

ט"ז באייר התשע"ו
)6 ביוני 2016(

כ' בסיוון התשע"וחברת נתיבי ישראל60
)26 ביוני 2016(

תוקפה של קביעה זו לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.  

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 7005—3( 

טופז פלד-שטיינברג  
המפקחת על התעבורה  

במחוזות תל אביב והמרכז 	

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/20611, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7221, 
התשע"ו, עמ' 4036, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 ולבנייה גליל מזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר תבור, המזוהה כגוש 17032, ח"ח 168,   
.178 ,170 ,169

ב' בשבט התשע"ז )29 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ולבנייה חוף הכרמל  מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  הוועדה(,   - )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את  להפקיע 
תכנית  בדבר  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
מיתאר מקומית מס' חכ/41 )ג/498( )להלן - התכנית(, בילקוט 

הפרסומים 4937, התשס"א, עמ' 540.

תוספת

גוש 10620, חלקה 43.

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

ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(

)חמ 3-3(

מודי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רע/2000,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,3813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"א, עמ' 450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רעננה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4774 עמ'  התשע"ו,   ,7238 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–36 מ"ר, המזוהה כגוש   
7655, ח"ח 65.

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רע/2000,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,3813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,450 עמ'  התשנ"א, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רעננה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4775 עמ'  התשע"ו,   ,7238 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–50 מ"ר, המזוהה כגוש   
6583, ח"ח 368.

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/983,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3963, התשנ"ב, עמ' 1430, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
 19 לסעיף  בהתאם  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7373, התשע"ז, עמ' 522, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ראמה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראמה, ששטחה 3,215 מ"ר, המזוהה כגוש   
18835, ח"ח 57, 60, 62, 66, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

.107 ,83

ג' בשבט התשע"ז )30 בינואר 2017(
)חמ 3-4(

סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על ביטול פרסום הודעה
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ההודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשכ"ה-21965,  והבנייה,  התכנון  חוק  ולפי   ,11943 ציבור 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 5568, התשס"ג, עמ' 4699, לעניין 
והפרסום  בטעות,  פורסמה  ג/11147,  מקומית  מיתאר  תכנית 

מבוטל.

י"ט בחשוון התשע"ז )20 בנובמבר 2016(
)חמ 3-4(

מושון גביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7341, 
סבא(,  )כפר  כס/15/1  תכנית  לעניין   ,9886 עמ'  התשע"ו, 
צריך  דרך"  "הייעוד:  במקום  הקרקע,  תיאור   ,4 בסעיף 

להיות "הייעוד: שצ"פ".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )2(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6225, 
)פתח  פת/5/1204  תכנית  לעניין   ,3774 עמ'  התשע"א, 

רחוב   ,77 חלקה   ,6380 "כגוש  במקום   ,4 בסעיף  תקווה(, 
77 בשלמות,  6380, חלקה  "כגוש  להיות  צריך  מוהליבר" 

רחוב מוהליבר".

)חמ 3-2(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0264978

 שם התכנית: ראובן שרי 10, רמות - 
הרחבת יח"ד קיימת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0264978 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 26 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4192 החלפה 
במ/ 4192/ א החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שרי ראובן 10, רמות

X: 217648 קואורדינטה
Y: 636480 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30732, לא מוסדר, חלקות במלואן: 121.

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימת

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאיזור מגורים 5 מיוחד לאיזור מגורים א'.  .1

קביעת סך שטחים בתחום התכנית ל–333.45 מ"ר.  .2
קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות.  .3

קביעת קווי בנין לבנייה.  .4
קביעת שלבי ביצוע להקמת הרחבות בנייה.   .5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
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קביעת בינוי ופיתוח וקביעת הוראות למתן היתר בנייה.  .8

קביעת הוראות בגין הריסה.  .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0364935

שם התכנית:תוספת יח"ד וקומות ברח' יפו 60, 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0364935 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 14 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מק/ 5546 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: יפו 60, מרכז העיר, ירושלים

X: 220675 קואורדינטה
Y: 632325 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30050, לא מוסדר, חלקות במלואן: 48, 50.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד וקומות ברח' יפו 60, מרכז העיר, ירושלים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :  א. 

לאזור  מסחר  ומאזור  מיוחד  מגורים  מאזור  שטח  שינוי   
מגורים ד.

קביעת הבינויים הבאים בשטח:  ב. 
קביעת בינוי לתוספת קומות לשם תוספת יח"ד לבניין קיים.  

קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  ג. 

 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0317453

 שם התכנית: הקמת שני בנייני מגורים 
ושטח ציבורי פתוח בשכונת בית חנינה ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0317453 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 3457/ א החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

13456 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים .

השטח נמצא על כביש 20 בשכונת בית חנינה.
X: 221025 קואורדינטה
Y: 637350 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30615, לא מוסדר, חלקי חלקות: 79.

מטרת התכנית:
הקמת שני בנייני מגורים ושטח ציבורי פתוח

עיקרי הוראות התכנית:
ג'  למגורים  מיוחד   5 מגורים  מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי   .1

ולשטח ציבורי פתוח.

קביעת בינוי להקמת שני מבני מגורים חדשים בני 8 קומות   .2
מעל 3 קומות חניה תת קרקעיות, בהתאם לנספח הבינוי 

נספח מס' 1.

קביעת שטחי בנייה מירביים בתחום התכנית בהיקף של   .3
9567 מ"ר.

קביעת קווי בניין חדשים.   .4

קביעת מס' יח"ד ל–47 יח"ד.  .5

קביעת מס' הקומות ל–8 קומות מעל 3 קומת חניה ומחסנים   .6
תת קרקעית.

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .7
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קביעת קווי בניין לבנייה.  .3
קביעת שלבי ביצוע להקמת הרחבות בנייה.  .4

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .5
קביעת הוראות סטייה ניכרת.  .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0110023

 שם התכנית:בניית 31 יח"ד ברח' כתב סופר 
בגבעת שאול בירושלים

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

101-0110023 גרסת: הוראות - 32 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
62 החלפה 

4930/ א החלפה 
1317 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: כתב סופר 10 .

בכניסה   ,1 מס'  לכביש   10 סופר  כתב  רח'  בין  שאול  בגבעת 
המערבית לעיר.

גושים וחלקות:
גוש: 30096, מוסדר, חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10.

X: 218567 קואורדינטה
Y: 633281 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מגרשי מגורים ושטח ציבורי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורים 2, דרך, שמורת    .1
טבע , דרך ו/או טיפול נופי ושביל, לאזור מגורים ומבנים 

הגדלת שטחי הבנייה בשטח. ד. 
הגדלת מס' הקומות מ–2 קומות ל–8 קומות. ה. 

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.  ו. 
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ז. 

קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים.  ח. 
קביעת הוראות בנוגע לשימור. ט. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0401117

שם התכנית:רחוב אדם 47 - הרחבת יח"ד קיימות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 101-0401117 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2820 שינוי 
3894 שינוי 
9777 שינוי 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אדם 47, ארמון הנציב , ירושלים

X: 221750 קואורדינטה
Y: 628550 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30178, מוסדר, חלקי חלקות: 146.

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 2 לאיזור מגורים ב'  .1

שינוי ייעוד משצ"פ לאיזור מגורים ב'   
קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות.  .2
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מטרת התכנית:
דוד  ברח'  הגג.  בחלל  והרחבתן  בקומה חדשה  יח"ד   2 תוספת 

ילין 32, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:  .1

מאזור מגורים 3 מיוחד, לאזור מגורים ג'.  
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  .2

קביעת בינוי להשלמת קומה ולתוספת יח"ד חדשות.    *
בהתאם לנספח הבינוי.

רעפים מעל  לגג  קומה מתחת  לתוספת  בינוי  קביעת    *
הבניין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור המוצעות 

בקומה שמתחתיה.
קביעת קווי בניין לבנייה , כאמור.  .3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–966.15 מ"ר )מתוכם   .4
811.57 מ"ר שטחים עיקריים ו–154.58 מ"ר שטחי שירות(.

הגדלת מס' יחידות הדיור מ–8 יחידות דיור ל–10 יחידות דיור.  .5
הגדלת מס' קומות מ–4 מעל ה–0.00 ל–5 קומות מעל ה–0.00,   .6

ומתחת לגג רעפים.
קביעת השימושים בשטח למגורים.  .7

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .8
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .9

קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.  .10

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .11
קביעת הוראות בגין חיזוק מבנים.  .12
קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת.  .13

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7425 עמוד  התשעו,   ,7275 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2016

בתאריך 30/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0274944

 שם התכנית:בנייה למגורים ברח' הפסגה 57 
בית וגן 72 בשכונת בית וגן

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

101-0274944 גרסת: הוראות - 27 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1042 החלפה 
5068 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

פתוח,  פרטי  לשטח  פתוח,  ציבורי  לשטח  ציבור,  ומוסדות 
לדרך מאושרת ומוצעת, לדרך ו/או טיפול נופי ושביל..

קביעת הוראות בגין הריסה.   .2
קביעת בינוי עבור 2 מבנים מעל מסד וחניון משותפים.   .3

קביעת מס' יחידות הדיור המינימלי ל–31 יח"ד ב–2 המבנים.   .4
חניה  מפלסי   2 מעל  מגורים  קומות  ל–8  בינוי  קביעת    .5
מגורים  יותרו  העליונה  החניה  כשבקומת  ומחסנים, 

המחוברים ישירות לדירות בקומת הקרקע.
קביעת סה"כ שטחי הבנייה ל–6,959.0 מ"ר.   .6

קביעת שטח בנייה לצרכי ציבור לשימוש גן ילדים וחצר    .7
צמודה.

קביעת הוראות לשטח ציבורי פתוח.   .8
קביעת הוראות לשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור.   .9

קביעת הוראות לשטח לטיפול נופי.   .10
קביעת הוראות להרחבת דרך.   .11

קביעת הוראות לשביל.   .12
קביעת קוי בנין חדשים.   .13

קביעת שלבי הביצוע למימוש התכנית.   .14
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .15

קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ העתקה/ שימור.   .16
קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה ללא הסכמה.   .17

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4266 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   18/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
101-0199018

שם התכנית:תוספת יח"ד בקומה חדשה והרחבתן 
בחלל הגג. ברח' דוד ילין 32

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 101-0199018 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5968 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: ילין דוד 32, שכונת מקור ברוך, ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש: 30070, לא מסודר, חלקות במלואן: 9.

X: 220370 קואורדינטה
Y: 632685 קואורדינטה
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מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מקומית 
מחוזית מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס': 399-0366351 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 322/ ב שינוי 

חפאג/ 322/ ג שינוי 
ג/ 322/ א/ ש/ 316 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיסריה, רחוב השחם 13, פארק תעשייה קיסריה

גושים וחלקות:
גוש: 12426, מוסדר, חלקות במלואן: 18.

מטרת התכנית:
שינוי הוראות בדבר תוספת קומות. הוספת 2 קומות ל- 3    .1

קומות מותרות עפ"י תכנית מאושרת ג/322 ב'
שינוי הוראות בדבר אחוזי בנייה: תוספת של 35% שטחי    .2
התכנית  עפ"י  המותרים  הבנייה  שטחי  ל–75%  בנייה 

מאושרת ג/322 ב'
כל יתר ההוראות יהיו בהתאם לתכנית מאושרת ג/322 ב'    .3

על תיקוניה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. מס' קומות מותר יהיה סה"כ 5 קומות ובנוסף קומת מרתף.

2. אחוזי הבנייה מעל הקרקע יהיו 110% סה"כ.
3. כל יתר ההוראות יהיו בהתאם לתכניות החלות על השטח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0373456

שם התכנית: ביתנים מסחריים בשדרות בן גוריון 
בקרית ביאליק

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 352-0373456 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: בית וגן 72 .
יישוב: ירושלים רחוב: הפסגה 57 .

מצפון: רחוב בית וגן.
מדרום: רחוב הפסגה.

ממזרח: חלקות 81, 82 )שכונת בית וגן(
ממערב: חלקות 77, 78 )שכונת בית וגן(

גושים וחלקות:
גוש: 30342, מוסדר, חלקות במלואן: 79, 80.

X: 217647 קואורדינטה
Y: 630315 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שני בנייני מגורים עם 38 יחידות דיור, הכוללים 2 גני ילדים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי הקרקע משטח מוסד לאיזור מגורים ג'.   .1

קביעת הוראות בינוי לשני מבנים חדשים בני 6 קומות.   .2
קביעת הוראות בגין הריסת מבנים קיימים.   .3

קביעת זכויות בנייה במגרש ל–6055.2 מ"ר. מתוכם לבנייני    .4
המגורים: 2682.5 עיקרי ו–917.5 שטח שירות מעל הקרקע, 
המבנים  )לשני  לקרקע  מתחת  שירות  שטח  מ"ר  ו–2455.2 

יחד(. ו–250 מ"ר שטח עיקרי לבניית 2 גני ילדים.
קביעת הוראות בגין 38 יחידות דיור חדשות.   .5

קביעת קווי בניין חדשים למגרש.    .6
קביעות הוראות בגין מבנה להריסה.   .7

קביעת הוראות בגין קווי בניין חדשים.   .8
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, העתקה ושימור.   .9

קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.   .10
הוראות לבניית 2 גני ילדים בשטח של 125 מ"ר כל אחד, וחצר    .11
ששטחה לא יפחת מ–70 מ"ר לכל גן, כמסומן בתשריט הבינוי.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .12
קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בקומות הקרקע והמרתף.   .13

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/2/2016 
ובילקוט הפרסומים 7213, התשעו, עמ' 3833, בתאריך 24/2/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: גלילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
399-0366351

שם התכנית: שינוי הוראות בדבר תוספת קומות 
ואחוזי בנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 130/ ב שינוי 
ק/ 131 כפיפות 
ק/ 290 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ק/ 130/ א כפיפות 

ק/ מק/ 130/ א/ 2 כפיפות 
ק/ 316/ ח כפיפות 

ק/ 130 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מוצקין רחוב: שד גושן משה 80 .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11564 חלקות במלואן: 91.
גוש: 11564 חלקי חלקות: 164.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה של מסחר, משרדים ומגורים בשד' גושן 80 בקריית 

מוצקין.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מיעוד של מגורים ג' עם חזית מסחרית  א.  

ליעוד של מגורים ומשרדים עם חזית חניות.
קביעת הוראות וזכויות בנייה לשימושים השונים ב.. 

תוספת 2 קומות מעל המותר למגורים 6+ קומות משרדים. ג.  
ביטול חובת 20% שטח מגונן במגרש. ד.  

שינוי בקווי בניין: ה.  
שינוי קו בנין אחורי מ–6.00 מ' ל–5.00 מ'    1

שינוי קו בנין ימני מ–3.0 מ' ל–2.7 מ'   2
קביעת זיקת הנאה להולכי רגל בחזית המגרש. ו.  

קביעת הנחיות מיוחדות לשטח הסטווין בחזית המסחרית. ז.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8055 עמוד  התשעו,   ,7290 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2016

בתאריך 26/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':306-0210195

שם התכנית: שינוי ייעוד למגרש מגורים-קרית חרושת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה קרית  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  מחוז חיפה 

טבעון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 306-0210195

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 130 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק רחוב: שד בן גוריון .

עכו- לדרך  מזרחית  ביאליק,  קרית  בתחום  גוריון  בן  שדרות 
חיפה, כביש מס' 4.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11534 חלקי חלקות: 50, 75, 191.
גוש: 11535 חלקי חלקות: 135, 166, 186, 225, 289.

גוש: 11554 חלקי חלקות: 157, 253.

מטרת התכנית:
הקמת ביתנים מסחריים קטנים לאורך בשדרות בן גוריון.

עיקרי הוראות התכנית:
הקמת עד 4 ביתנים מסחריים, במס' מוקדים לאורך שדרות    .1

בן גוריון.
קביעת שטח עיקרי כולל לכל הביתנים של 140 מ"ר, אשר    .2
יחולקו כך: 30 מ"ר לכל אחד משלושה ביתנים, ו–50 מ"ר 

לביתן הכולל שירותים ציבוריים.
מתן פטור מחניה לביתנים המסחריים המוצעים בשדרה.   .3

מיקום הביתנים יהיה לאורך השדרה בתאי שטח 100-103.   .4
יותר מ–2 ביתנים  תאסר הקמת ביתנים צמודים או ריכוז    .5

בתחום תא שטח אחד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0285726

שם התכנית: מסחר משרדים ומגורים בשד' גושן 80
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 352-0285726
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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עיקרי הוראות התכנית:
קביעת יעודי קרקע בשינוי מתכנית ש/ 1.   -

קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   -
איחוד וחלוקה עפ"י חלקם היחסי של בעלי הזכויות בשטח    -

התכנית.
תאי  לתת  הבריאות  משרד  שבבעלות  השטח  תא  חלוקת    -

שטח - דרומי וצפוני.
אבחנה בין תת תאהשטח הדרומי, אשר ישמש את ביה"ח    -
המשמש  הצפוני,  השטח  תא  תת  לבין  הנוכחי,  בהיקפו 

כעתודת קרקע לצורך התרחבות עתידית.
גישה  ויצירת  הנדיב,  דרך   -  652 מכביש  הגישה  שיפור    -

מרחוב האורנים.
מתן הנחיות לגבי הבינוי, התנועה והחניה בשטח ביה"ח.   -

פירוט התנאים למתן היתרי בנייה.   -
ואיזור חקלאי,  ובריאות, דרך  ייעוד ממוסדות סעד  שינוי    -
ומוסדות  מבנים  דרך,  לבריאות,  ציבור  ומוסדות  למבנים 

ציבור, שטח פרטי פתוח, קרקע חקלאית וחורשה לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7682 עמוד  התשעו,   ,7281 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 09/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

פרדס  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
טלפון:   37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,077-9779903
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':301-0395988

שם התכנית: תל רגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 301-0395988
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

זב/ 68 שינוי 
זב/ 68/ ד שינוי 

זב/ מק/ 68/ ה שינוי 
זב/ 68/ ז שינוי 

301-0272799 שינוי 
זב/ 68/ ח שינוי 

301-0237883 שינוי 
תמא/ 31/ א/ 3 כפיפות 

תמא/ 19 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אתר בית העלמין תל רגב, ממזרח לקרית אתא וממזרח לכביש 70

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טב/ 62 שינוי 
טב/ מק/ 210 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית חרשת 64, רחוב נחל קדומים, מדרום לחוות המיכלים

גושים וחלקות:
גוש: 11396, מוסדר, חלקות במלואן: 64, 69.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד )עפ"י טב/62( לשטח מגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד בחלקה מס' 64,69 )לאורך רחוב נחל קדומים(    .1

משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים א'.
קביעת שימושים, הוראות וזכויות בנייה.   .2

קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.   .3
הרחבת דרך.   .4

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 

טבעון, קרית טבעון 36100 טלפון: 04-9539249

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ש/ 1107/ ג
שם התכנית: מרכז גריאטרי פרדס חנה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ש/ 1107/ ג 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור .

איזור מוסדות בצפון פרדס חנה

גושים וחלקות:
גוש: 10096 חלקות במלואן: 2 - 6, 12 - 14, 16 - 20, 31, 54.

גוש: 10096 חלקי חלקות: 15, 32.
גוש: 10101 חלקות במלואן: 22, 47 - 61, 80 - 87.

גוש: 10101 חלקי חלקות: 12 - 21, 116 - 118, 121, 122, 124, 171.

מטרת התכנית:
הסדרת שטח התכנית מבחינה תכנונית, קניינית ותחבורתית.
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גושים וחלקות:
גוש: 11145, מוסדר, חלקי חלקות: 337.

מטרת התכנית:
הסדרת ומתן לגיטימציה לבינוי קיים

עיקרי הוראות התכנית:
מ',  ל–0  מ'  מ–4  הקרקע  בקומת  אחורי  בניין  בקו  שינוי    .1

לצורת\ך התאמה לבינוי קיים.
הגדלת זכויות בנייה לצורך הסדרת בינוי קיים.   .2

בנין  לקווי  מעבר  קיימות  מקורה  וחניה  פרגולות  הסדרת    .3
צידיים וקדמי

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8461 עמוד  התשעו,   ,7299 הפרסומים  ובילקוט   22/07/2016

בתאריך 07/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
וכל   ,04-8676296 טלפון:   33093 חיפה   2 כורי  הכרמל,  מורדות 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0255877

שם התכנית: מכ/876 - רחוב השקד 5 רכסים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 355-0255877
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מכ/ 231 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

מכ/ 744/ א כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 
מכ/ 393 כפיפות 
מכ/ 201 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רכסים רחוב: השקד 5 .
רכסים גבעה ג',רחוב השקד 5.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11145 חלקות במלואן: 175.
גוש: 11145 חלקי חלקות: 150.

מטרת התכנית:
לאפשר הקמת מבנה מגורים בן 6 יח"ד במקום בית דו משפחתי, 
תוך התאמת הנחיות הבינוי לצורך השתלבות בסביבה הקרובה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.

2. הגדלת מס' יח"ד ל–6 יח"ד במקום 2 יח"ד.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גושים בשלמות: 10384, 10384, 10384.
גוש: 10380 חלקי חלקות: 53.
גוש: 10388 חלקי חלקות: 10.
גוש: 10392 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
רגב,  תל  המטרופוליני  העלמין  בית  אתר  של  מחדש  תכנון 
קבורה  פתרון  שיספק  כך  קבורה,  בטרסות  בינונית,  בצפיפות 
ומתאים  מתון  בפתרון  שנה,   50 לפחות  של  לתקופה  לציבור 

להעדפות הציבור, ובעלויות פיתוח סבירות.

עיקרי הוראות התכנית:
ניצול  המאפשרת  ומינימלית  יעילה  דרכים  מערכת  קביעת 

מרבי של השטח לקבורה.
תכנית  והוראות  הניתן  ככל  נרחבים  קבורה  שטחי  קביעת 

מפורטת לביצועם.
קביעת שטחים ביעוד לפי תכנית מאושרת אחרת ומגבלות לגביהם.
לפי  ובשטחים  הקבורה  בשטחי  מינימלית  צפיפות  קביעת 

תכנית מאושרת אחרת בתחום האתר.
קביעת שיטות הבינוי, הפיתוח והקבורה, קביעת קבורה בטרסות.

קביעת הוראות לגבי אופי הבינוי.
הספדים  מבני  קבורה,  למבני  בנייה  והוראות  זכויות  קבעית 

ומבנים טכניים.
קביעת הוראות לגבי כבישים, חניה, ניקוז, תשתיות.
קביעת הוראות לגבי נטיעות וטיפול בעצים בוגרים.

ביטול תשריט מס' 2 מתכנית זב/68.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,864 עמוד  התשעז,   ,7381 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016

בתאריך 17/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
המעוניין  וכל   ,04-8478105 טלפון:   30030 המכבי  כפר  זבולון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0135301

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה 
ברחוב נוריות ברכסים

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

 355-0135301
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מכ/ במ/ 333 שינוי 
מכ/ במ/ 333/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רכסים, רחוב נוריות ביישוב רכסים.
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עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח עיקרי למסחר של 274 מ"ר.

הגדלה של אחוזי בנייה מ-160% ל- 204.8%.
הגדלה של תכסית הקרקע מ-50% ל- 55%.

הקטנת מס' יח"ד מ-16 ל- 6 יח"ד.
שינוי בקווי בניין בהתאם לתשריט.

מתן הקלה בקו הבנין מציר הדרך הראשית מ'ס 75 מ- 100 מ' 
ל- 16.5 - 17.5 מ' עבור בינוי ביעוד מגורים ומסחר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6833 עמוד  התשעד,   ,6839 הפרסומים  ובילקוט   18/07/2014

בתאריך 17/07/2014.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6459200 טלפון:   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':212-0292961

 שם התכנית:נצרת עילית - הר יונה ב' - 
רח' הצלף והגומא - ג/22333

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

212-0292961 גרסת: הוראות - 56 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 289 שינוי 

1 /02 /44 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נצרת עילית, הר יונה ב', רחוב הצלף והגומא 

מרחבי תכנון גובלים: מבוא העמקים.

גושים וחלקות:
גוש: 17754 חלקי חלקות: 16, 17.

גוש: 17789 חלקי חלקות: 46.
גוש: 17823 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19
 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39

.67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57
גוש: 17823 חלקי חלקות: 5, 38, 86.

X: 231233 קואורדינטה
Y: 736998 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה.

3. קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח.
4. שינוי תכסית מ–35% ל–80%.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1014 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   16/09/2016

בתאריך 20/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
וכל   ,04-8676296 טלפון:   33093 חיפה   2 כורי  הכרמל,  מורדות 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20725

 שם התכנית:שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל 
לשטח למגורים ומסחר, נצרת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20725 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 9000 שינוי  
ג/ 2634 שינוי  
ג/ 3057 כפיפות  

ג/ 11810 כפיפות  
ג/ 16012 כפיפות  
ג/ 18951 כפיפות  

נצ/ מק/ 1146 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת .

בצד הצפון מזרחי לנצרת דרומית לדרך 75.

גושים וחלקות:
גוש: 16535 חלקי חלקות: 6.

X: 229125 קואורדינטה
Y: 734900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל לשטח למגורים ומסחר, הגדלת 
מתן  לצורך  וזאת  הקרקע  תכסית  והגדלת  הבנייה  אחוזי 

לגיטימציה למבנה קיים.



4001 ילקוט הפרסומים 7459, ב' באדר התשע"ז, 28.2.2017 

הגדלת צפיפות.  -
קביעת תכסית קרקע.  -
הגדלת גובה בניינים.  -

קביעת זיקת הנאה.  -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין 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 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  למשרדי.  בעתונים, 
מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 

טלפון: 04-6520344

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0412353

שם התכנית:הסדרת דרך ושינוי משצ"פ למגורים ב'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0412353 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 9 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11383 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם, שכונת עגרוש-שפרעם

X: 216860 קואורדינטה
Y: 745446 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10277, מוסדר, חלקי חלקות: 10, 31, 37.

מטרת התכנית:
הסדרת דרך ושינוי משצ"פ למגורים ב'

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת דרך ושינוי משצ"פ למגורים ב'

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת הוראות בנייה לשכונת המגורים.

ב. הגדרת זכויות בנייה, קווי בניין והוראות בינוי.
ג. קביעת שטח עבור מבני ציבור. 

ד. הסדרת דרכים ושבילים בתחום התוכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,534 עמוד  התשעז,   ,7373 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2016

בתאריך 08/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
נצרת עילית, גלבוע 16 נצרת עילית 17000 טלפון: 04-6478828, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0266577

שם התכנית:שינוי ייעוד מגורים א' למגורים ג' 
ג/22620

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
המקומית  הועדה  ובמשרדי  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  עפולה  ולבנייה   לתכנון 

215-0266577 גרסת: הוראות - 18 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12567 שינוי 
ג/ 302 שינוי 

ג/ 18647 כפיפות 
עפ/ מק/ 6029/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: חריש .

מצפון לרחוב כורש , ממערב לרחוב קציר , ממזרח לרחוב חריש.
X: 228034 קואורדינטה
Y: 724006 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16704, מוסדר, חלקות במלואן: 20.

מטרת התכנית:
יח"ד,  מס'  קביעת  קומות,  מס'  הגדלת  הבנייה,  אחוזי  הגדלת 
הנאה  זיקת  וקביעת  הבניין  בקווי  שינוי  קרקע,  תכסית  קביעת 
למעבר רגלי, לטובת הקמה של מבנה מגורים במרכז העיר עפולה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד של קרקע משטח מגורים א' ליעוד שטח מגורים ג'.  *

קביעת שימושים, הוראות בנייה, הנחיות בינוי לכל שימושי   *
הקרקע.

קביעת הוראות בנייה:  *
הגדלת אחוזי בנייה.  -

שינוי בקווי בנייה.  -
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האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 
.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
253-0247270

שם התכנית: ורד הגליל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
גרסת   253-0247270 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  העליון 

הוראות - 28 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6030 שינוי 
גע/ מק/ 059 שינוי 
גע/ מק/ 217 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
ג/ 16225 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חוות ורד הגליל, ליד כורזים

X: 251750 קואורדינטה
Y: 756650 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 13934 חלקי חלקות: 3, 4, 7.

גוש: 15641 חלקי חלקות: 2, 5, 9.
גוש: 15642 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע בהתאם למצב הקיים בפועל.

עיקרי הוראות התכנית:
השימושים  פירוט  יח"ד,  מס'  הגדרת  תיירות  ביעוד   .1
השירות  שטחי  והגדלת  מאושרת  תכנית  לפי  המותרים 

ב–5%. 
קביעת המיקום המדויק בין השטח המיועד למגורים לבין   .2

השימושים החקלאיים המותרים.
הגדרת זכויות בנייה בשטח החקלאי.  .3

הקלה בקו בניין של דרך מס' 90 מ–100 מ' מצירה ל–50 מ'   .4
עבור שימושים חקלאיים בתאי שטח 7 ו–8.

הוספת רצועה ביעוד יער פארק מוצע הסמוך ליער פארק   .5
בתכנית ג/16225.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 

טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
251-0335059

שם התכנית:ג/ 22575 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 251-0335059 

גרסת: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5248 שינוי 

ג/ 16613 שינוי 
ג/ 7883 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דבוריה רחוב: דבוריה 1 .

התכנית נמצאת בצפון מזרח של הישוב, המגרשים נשענים על 
כביש מס' 6, מזרח אזור בתי ספר.

גושים וחלקות:
גוש: 16971, מוסדר, חלקי חלקות: 22.

X: 235550 קואורדינטה
Y: 733325 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מגרש מגורים למעורב מגורים, מסחר ותעסוקה.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה.

- שינוי בהוראות וזכויות בנייה.
- הגדלת אחוזי בנייה.

- הגדלת מס' קומות.
- הגדלת גובה מבנה. 

- הגדלת תכסית בנייה.
- שינוי בקווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9511 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2016

בתאריך 01/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גלילית

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 3444

שם התכנית:שמורת טבע פארק הירדן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 3444 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
תמא/ 13/ 5 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מקומית מחוזית מחוז הצפון.

התכנית נמצאת על נהר הירדן וגדותיו ממערב לאתר הקמפינג 
פארק הירדן

גושים וחלקות:
גוש: 13627 חלקי חלקות: 48, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 66, 68.

גוש: 14079 חלקי חלקות: 17.
גוש: 14080 חלקי חלקות: 3 - 4.

גוש: 201000 חלקי חלקות: 5.
X: 758000 קואורדינטה
Y: 258500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הטבעי,  במצבם  והדומם  הצומח  החי,  על  והגנה  שמירה 
באמצעות ייעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק "גנים לאומיים, 
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998" 

ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות והשימושים המותרים בתכנית 

קביעת הוראות שימור ופיתוח בשטח התכנית 
תכנית זו מהווה בסיס לאכרזת השטח המסומן בתשריט בייעוד 
לשמורת טבע ויחולו עליו הוראות "חוק גנים לאומיים, שמורות 

טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 1998

הודעה על הפקדת התכנית ובילקוט הפרסומים 2941, התשמג, 
עמוד 2834, בתאריך 07/07/1983.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה מקומית מחוזית מחוז צפון, דרך קרית הממשלה נצרת 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  וכל המעוניין   ,  17000 עילית 

הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה הגליל העליון, ראש פינה 12100 טל' 04-6816373

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0315671

שם התכנית:ג/22317 - העברת שטח המיועד 
למתקן הנדסי ותחנת מעבר לפסולת יבשה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -262

0315671 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7826 שינוי 
גנ/ 17475 שינוי 
ג/ 15132 שינוי 

תמא/ 16/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא, אזור תעשייה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19420 חלקי חלקות: 1, 2, 10.
גוש: 19427 חלקי חלקות: 38, 54, 58, 63.

X: 234500 קואורדינטה
Y: 751250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
העברת מיקום שטח למתקן הנדסי ותחנת מעבר לפסולת יבשה.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטח למתקנים הנדסיים ותחנת מעבר לפסולת יבשה    -

והגדרת זכויות שימושים והוראות בנייה בשטח הנ"ל.
מעבר  ותחנת  הנדסיים  למתקנים  משטח  ייעוד  שינוי    -

לפסולת יבשה לתעשייה.
מעבר  ותחנת  הנדסיים  למתקנים  משטח  ייעוד  שינוי    -

לפסולת יבשה ליער.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5269 עמוד  התשע''ו,   ,7250 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2016

בתאריך 17/04/2016.
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קביעת גובה גג מרבי ללא שינוי גובה אבסולוטי: מוצע -    )5
לגג רעפים משופע 7.19=+90.30 ולגג שטוח 6.69=+89.80.

תותר  לא  מאושרת  תכנית  לפי  בבינוי:  הוראות  שינוי    )6
הקמתם של מבני עזר נפרדים, מוצע - תותר בנית סככה 

לחניה נפרדת בגודל עד 13.0 מ"ר וגובה גג עד 2.30 מ'.
שינוי קווי בנין: קו בנין קדמי מאושר - 5.0 מ' וקו בנין אפס    )7
לחניה מקורה, מוצע - קו בנין 5.0 מ' וקו בנין אפס למצללה 

וסככה בחניה.
קו בנין צידי-ימני מאושר 4.0- מ' וקו בנין ל–ש.צ.פ. 3.0 מ',   

מוצע - קו בנין 4.0 מ' ו–3.0 מ' בגבול עם תא שטח 200, 
שינוי נקודתי לקו בנין 2.1 מ' וקו בנין אפס למצללות, קו   

בנין תחתי - 1.0 מ' לבריכה.
קו בנין צידי-שמאלי מאושר - 4.0 מ', מוצע - קו בנין 4.0   

מ' ושינוי נקודתי לקו בנין אפס לסככה בחניה.
מ'   5.0 בנין  קו   - מוצע  מ',   5.0  - מאושר  אחורי  בנין  קו   

ושינוי נקודתי לקו בנין אפס למצללה, 
קו בנין 3.80 למצללה. הגדרות קווי בנין עפ"י נספח בינוי   

מחייב בעניין.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת, טלפון: 08-6367114

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0181917

שם התכנית: מגרש 368 שכונת גנים ב' אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0181917 

גרסת: הוראות - 17 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
2/ במ/ 101 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: שושן 3, שכונה - גנים ב'

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40079 חלקות במלואן: 101.
גוש: 40079 חלקי חלקות: 102.

של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
.www.pnim.gov.il משרד הפנים

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0247106

שם התכנית: מגרש 306 שחמון רובע 4 אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 602-0247106 גרסת: הוראות - 17 

תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2/ מק/ 303/ ג שינוי 
2/ במ/ 151 שינוי 
2/ מק/ 306 כפיפות 
209 /03 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: משעול ערמון 13.

X: 193725 קואורדינטה
Y: 384625 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40082 חלקות במלואן: 29.
גוש: 40082 חלקי חלקות: 109, 118.

מגרשים:
306 בהתאם לתכנית 2/ במ/ 151.

מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בנייה קיימת בבית 

במשעול ערמון 13, מגרש 306, שכונת שחמון רובע 4.
בנייה,  זכויות  תוספת  הינם:  זו  בתכנית  המוצעים  השינויים 

הגדרת קווי בנין, תוספת יחידת דיור אחת.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי זכויות בנייה: שטח עיקרי מאושר- 200 מ"ר, מוצע -    )1
330 מ"ר, כולל 39.6 מ"ר ליחידת דיור, שטח שירות מאושר 
- 30.0 מ"ר למקלט ומחסן ו–30.0 מ"ר לחניה מקורה, מוצע 

- 30.0 מ"ר למקלט ומחסן ו–30.0 מ"ר סככה לחניה.
תוספת יח"ד: מאושר - 1, מוצע - סה"כ 2 יח"ד, תוספת    )2

יחידת דיור.
שינוי תכסית: מאושר - 260.0 מ"ר, מוצע - 280.0 מ"ר עפ"י    )3

נספח בינוי מחייב בעניין.
שינוי מפלס ה-0.00: מאושר - +82.80, מוצע - +83.11.   )4
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100419 חלקות במלואן: 47.
גוש: 100419 חלקי חלקות: 62.

מטרת התכנית:
לבניין  בנייה  זכויות  ,קביעת  ב'  למגורים  א'  ממגורים  שינוי 
מגורים ב' קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד ושינוי קווי בניין עפ"י 

הבנייה הקיימת בשטח במגרש 107 שכ' 24 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
עפ"י  בניין  קווי  שינוי  ב',  למגורים  א'  ממגורים  שינוי  א.  

המסומן בתשריט מצב מוצע.
הגדלת זכויות בנייה מ–50% מגורים א' ל–115.35% מגורים  ב.  

ב'שטחים עיקריים 10.78%%+ שטחי שירות.
קביעת מס' יח"ד ל–4 יח"ד במגרש. ג.  

קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו.  
קביעת מס' קומות עד 3 קומות. ז.  

קביעת שני מבני מגורים במגרש. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון: 08-9914874

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 6/ 03/ 292
שם התכנית: אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 6/ 03/ 292 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
234 /02 /6 שינוי  

2 /166 /03 /6 שינוי  
תמא/ 14 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כוכב מיכאל .

X: 194248 קואורדינטה
Y: 384608 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכסית,  הבנייה,  במגבלות  ושינויים  הבנייה  זכויות  תוספת 

גובה מרבי וקווי בנין

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי זכויות הבנייה: שטח עיקרי מותר: 240.0 מ"ר    )1

מוצע: 545.0 מ"ר ומתחת נכללים 101.0 מ"ר למצללות, שטח   
שירות מותר: שטח מרתפים, מקלטים ומבנה עזר לחניה.

מוצע: 19.0 מ"ר למקלט.  
סה"כ שטחי בנייה: 564.0 מ"ר  

שינוי תכסית: מאושר - 30%    )2
מוצע - 57.5% משטח תא שטח  

שינוי גובה המרבי ממפלס הכניסה ועד גובה גג הרעפים:   )3
מאושר - 8.0 מ', מוצע - 9.50 מ'.   

שינוי קווי בנין: מאושר: קו בנין קדמי - 5.0 מ'    )4
קו בנין צידי-ימני דרומי - 3.5 מ'  

קו בנין צידי-שמאלי צפוני - 4.5 מ'  
קו בנין אחורי - 6.0 מ'   

מוצע: כמצוין בתשריט ובנספח הבינוי   
הגדרות קווי בנין למצללות, בריכה וחדר מכונות: כמצוין   )5

בתשריט ובנספח הבינוי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7445 עמוד  התשעו,   ,7275 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2016

בתאריך 30/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת טלפון: 08-6367114, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0265173

שם התכנית: מגרש 107 שכ' 24 רהט
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט מופקדת 
תכנית מפורטת מס': 618-0265173 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 10

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
17/ מק/ 2155 שינוי 

251 /03 /7 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 107' מגרש 107 שכונה 24 רהט.

X: 176944 קואורדינטה
Y: 589002 קואורדינטה
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שמירת זכויות יער ק.ק.ל. ימ- 11 בתחום התכנית, בהתאם  יב.  
להנחיות תמ"א 22.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7313 עמוד  התשעג,   ,6640 הפרסומים  ובילקוט   19/7/2013

בתאריך 06/08/2013.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,78100 אשקלון  אשקלון,  חוף 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0212613

 שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במגרש 74 
שכונה 30 בכסייפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0212613 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 4 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /320 /03 /7 שינוי 
2 /248 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה 74, שכונה 30 מגרש 74

X: 208250 קואורדינטה
Y: 573200 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100574, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 100574 - גוש ישן: 100076.

מגרשים:
74 בהתאם לתכנית 1/320/03/7
74 בהתאם לתכנית 3/320/03/7

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להוספת זכויות בנייה ותוספת יח"ד

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה  .1

קביעת 8 יח"ד במגרש.  .2
וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות   .3

בינוי ועיצוב אדריכלי 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .4

קביעת קווי הבניין.  .5

מערבית לישוב כוכב מיכאל
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

גושים וחלקות:
גוש: 1149 חלקות במלואן: 13 - 14, 45, 49, 58 - 59.

גוש: 1149 חלקי חלקות: 3, 6 - 7, 10 - 11, 15, 18 - 19, 22 - 23, 
.71 ,65 ,54 ,48 ,46 ,35 - 34 ,31 - 30 ,27 - 26

גוש: 1150 חלקות במלואן: 12 - 14.
גוש: 1150 חלקי חלקות: 11, 16.

גוש: 1387 חלקות במלואן: 5 - 39, 43 - 48, 52 - 62, 67.
גוש: 1387 חלקי חלקות: 1 - 4, 65.
גוש: 1388 חלקי חלקות: 1, 11, 39.

גוש: 1393 חלקי חלקות: 5 - 6, 54, 59, 63.
גוש: 1394 חלקות במלואן: 36.

גוש: 1394 חלקי חלקות: 13 - 35, 37 - 38.
גוש: 1483 חלקי חלקות: 7.

גוש: 2559 חלקי חלקות: 10, 16 - 17, 19.
גוש: 2792 חלקי חלקות: 86.
גוש: 2794 חלקי חלקות: 29.

גוש: 2797 חלקות במלואן: 21.
גוש: 2797 חלקי חלקות: 10 - 11, 15, 17.
גוש: 2798 חלקי חלקות: 5, 27 - 28, 43.

מטרת התכנית:
יער  ונטיעת  יבשה  פסולת  של  והטמנה  לטיפול  אתר  הקמת 

לאחר מילויו ושיקומו של האתר, לאחר סיום ההטמנה

עיקרי הוראות התכנית:
ל"אתר  נפט"  והפקת  חקלאי  מ"אזור  קרקע  יעודי  שינוי  א.  
משולב לטיפול והטמנת פסולת יבשה")מתקנים הנדסיים(.

שינוי יער מוצע ע"פ תמ"א 22 ודיוק יער ע"פ סעיף ב', ג'  ב.  
להוראות תמ"א 22.

התכנית,  בתחום  הנמצא   ,613 מס'  כריה  אתר  גריעת  ג.  
מתמ"א 14.

הפעלת אתר לטיפול והטמנה של פסולת יבשה כהגדרתה  ד.  
של  פעולות  יותרו  ובו   4  /16 תמ"א/  להוראות   5 בסעיף 
מיון הפסולת, הקטנת נפחה באמצעות גריסה ודחיסה וכן 
אל  הממוחזר  החומר  והוצאת  הפסולת  למיחזור  פעולות 

מחוץ לאתר
טבע,  ערכי  על  שמירה  ולמטרות  אדם  נטע  יער  הקמת  ה.  

מורשת ונוף, שיקום מחצבה ולצורכי נופש ותיירות
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים ו.  

יער  משולב  ייעוד  לאזור  בנייה  וזכויות  הנחיות  קביעת  ז.  
ומתקנים הנדסיים ולאזור יער נטע אדם והוראות לתפעול 

האתר
מוצעת  דרך  קטע  ויצירת  בתחום האתר  דרך  קטע  ביטול  ח.  

חלופי.
בתוכנית.  השונות  התשתיות  בדבר  הנחיות  קביעת  ט.  
תשתיות חשמל קיימות ו/או מאושרות בדין, ערב אישורה 
חורג  או לשימוש  חוקיות  לבלתי  יהפכו  זולא  של תכנית 

שהותר בדין.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. י.  

של  ושיקום  הפעלה  להקמה,  ותנאים  הנחיות  קביעת  יא.  
האתר, תוך שמירת תנאי איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
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וטיולים באזור, הכרות עם  סיורים  וביהדות,  האבות באיסלם 
בטבע,  מחומרים  יצירתית  פעילות  באזור,  והחי  הצומח  הנוף, 
המחשת תרבות חקלאית מהמקרא ועד היום. פעילות להדגמה, 
לממכר  כפריה  שירותי  חי,  פינת  עם  בשילוב  ויצירה  הדרכה 

תוצרת חקלאית ומסעדה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"נוף חקלאי" ל"אטרקציה תיירותית", "קרקע    .1

חקלאית" ו ל"יער". ומ"יער" ל"דרך".
קביעת הנחיות מיוחדות ליעוד "קרקע חקלאית".  .2

קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה.   .3
קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.   .4

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9058 עמוד  התשעו,   ,7320 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 15/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  וכן במשרדי:   .08-6263795
מקומית  ועדה   ,08-6257920 טלפון:   85300 קמה  בית  שמעון, 
לתכנון ולבנייה נגב מערבי, טלפון: 08-6834700, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0215954

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה בשכונה 10 
\מגרש 33 בחורה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0215954 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /240 /03 /7 שינוי 
4 /30 /1 שינוי 

240 /03 /7 שינוי 
6 /177 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה רחוב: שכ יסמין 33, שכונה מס' 10 מגרש 33

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100557 חלקות במלואן: 26.
גוש: 100557 חלקי חלקות: 78.

X: 195400 קואורדינטה
Y: 579000 קואורדינטה

מגרשים:
33 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 240/ 3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון, נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0194738

שם התכנית:מרכז טיילות - נחל גרר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0194738 

גרסת: הוראות - 37 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

457 /03 /7 שינוי 
7/ מפ/ 1035 שינוי 
7/ מפ/ 1010 שינוי 

1 /328 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 163565 קואורדינטה
Y: 587222 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1/100281 חלקות במלואן: 10.
גוש: 1/100281 חלקי חלקות: 8, 9, 11, 20, 24.

גוש: 100394 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 9991 חלקי חלקות: 995.

מגרשים:
9 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 457

2 בהתאם לתכנית 7/ מפ/ 1035
301 בהתאם לתכנית 7/ מפ/ 1010
401 בהתאם לתכנית 7/ מפ/ 1010

18 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 457

מטרת התכנית:
קביעת מסגרת תכנונית להקמת אטרקציה תיירותית הכוללת 
בדרכי  משותפים  המקרא,סיורים  פרקי  להמחשת  פעילויות 
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656-0201772 שינוי 
6 /139 /03 /10 שינוי 
5 /139 /03 /10 שינוי 

656-0161281 שינוי 
10/ 03/ 139/ 4/ א שינוי 

139 /03 /10 שינוי 
10/ מק/ 1041 שינוי 

4 /100 /02 /10 שינוי 
תתל/ 35/ א כפיפות 

תתל/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור עין בוקק וחמי זוהר בדרום מזרח אזור ים המלח.

X: 234900 קואורדינטה
Y: 565225 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 100422.
גוש: 39176 חלקות במלואן: 2, 3.

גוש: 39176 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39178 חלקות במלואן: 2, 3.

גוש: 39178 חלקי חלקות: 1.

גוש: 39180 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100144 חלקות במלואן: 15.

גוש: 100144 חלקי חלקות: 18, 23.
גוש: 100145 חלקות במלואן: 12, 15, 16.

גוש: 100145 חלקי חלקות: 1, 2, 5.
גוש: 100146 חלקי חלקות: 2, 5, 6, 7, 9.

גוש: 100421 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
.28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20

גוש: 100421 חלקי חלקות: 4.

מטרת התכנית:
ופיתוחו  הרחבתו  המלח,  בים  הקיים  התיירות  מתחם  שדרוג 
את  למצות  במטרה  בינלאומי,  מידה  בקנה  ייחודי  כמתחם 
תיירותית  חוויה  בסיס  על  האזור,  של  התיירותי  הפוטנציאל 
לתיירות  משיכה  מוקד  המהווה  מדברית,  בסביבה  כוללת, 

נכנסת ולתיירות פנים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות, זכויות בנייה ושינוי ייעוד משירותי מרפא  א.  
ונופש למלונאות, מיעוד תיירות ונופש למלונאות ולמסחר 
ציבור,  ומוסדות  למבנים  פתוח  ציבורי  משטח  ותיירות, 
למלונאות ולדרכים, מיעוד שמורת נוף לשטחים פתוחים 
עם שימור נופי, משטח לפיתוח בעתיד לשטח ציבורי פתוח 

וחניון. 
קביעת הוראות בינוי, הוראות סביבתיות, הוראות נופיות  ב.  

והוראות נוספות.
קביעת הוראות לפיתוח הדרכים והתשתיות. ג.  

צמצום קו בניין של דרך ארצית מס' 90 מ–100 מטר ל–75  ד.  
מטר.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות במגרש מגורים

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה למגורים בתא שטח 33

2. קביעת 6 יח"ד בתא שטח 33.
3. קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה 

4. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
5. קביעת קווי הבניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10154 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   23/10/2016

בתאריך 20/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':656-0254458

שם התכנית: מתחם התיירות בים המלח
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
תמר מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 656-0254458 גרסת: 

הוראות - 39 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
18 /139 /03 /10 שינוי 

656-0335901 שינוי 
16 /139 /03 /10 שינוי 
14 /139 /03 /10 שינוי 
12 /139 /03 /10 שינוי 
20 /139 /03 /10 שינוי 
11 /139 /03 /10 שינוי 
8 /112 /02 /10 שינוי 
5 /112 /02 /10 שינוי 

ד/ 10/ 02/ 112/ 6 שינוי 
14 /100 /02 /10 שינוי 
13 /100 /02 /10 שינוי 

100 /02 /10 שינוי 
27 /139 /03 /10 שינוי 
29 /139 /03 /10 שינוי 

10/ 03/ 139/ 29/ א שינוי 
30 /139 /03 /10 שינוי 
31 /139 /03 /10 שינוי 
19 /139 /03 /10 שינוי 

656-0249755 שינוי 
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בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 52033-01-17

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

ובעניין פירוק עמותת תקוות הגאולה, ע"ר 58-050000-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.4.2017, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.6.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.4.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 52069-01-17

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

ע"ר ציון,  מנחם  אברכים  כולל  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-048705-6

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.4.2017, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.6.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.4.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

קביעת הוראות לממשק עם הפעילות התעשייתית במאגר. ה.  
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ו.  
קביעת הוראות ליישום התכנית. ז.  

קביעת הוראות למתחמי איחוד וחלוקה. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 

נוה זהר 86910 טלפון: 08-6688841

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 

תשמ"ט - 1989.

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 51993-01-17

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

זצוק"ל, מן  מנחם  אלעזר  אורחות  עמותת  פירוק   ובעניין 
ע"ר 58-042708-6,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.4.2017, בשעה 11.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.6.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.4.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  
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בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 35465-02-17

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

ובעניין פירוק חברת אריאל עמית בקרה וייעוץ בע"מ, ח"פ 
.51-432471-4

והמבקשים: ילנה קגן ואח', כולם ע"י ב"כ עו"ד יונה שהרבני, 
מרח' הרקון 6, רמת גן 52521, טל' 03-6006808, פקס' 15336006808.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

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

יונה שהרבני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 50973-02-17

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

ובעניין פירוק חברת אחים חוגי בע"מ, ח"פ 51-176671-9.

והמבקשים: פנחס לנדאו ומרים חוגי, ע"י ב"כ עו"ד אמנון 
גת ו/או עו"ד יצחק ברנשטיין, ת"ד 489, בית 59, כפר חב"ד 60840, 

טל' 03-9607708, פקס' 03-9603284.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.3.2017.

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

אמנון גת, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 3090-02-17

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

ובעניין פירוק חברת י.ז.ן לעבודות בניין ופיתוח בע"מ, ח"פ 
.51-381198-4

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 24198-12-16

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

בע"מ,  פולישינג  דיאמונד  אי.אמ.די.  פירוק חברת  ובעניין 
ח"פ 51-317961-4.

והמבקש: גיורא חזן, ע"י ב"כ עו"ד שי ארז, מרח' יגאל אלון 
155, תל אביב.

בקשה  הוגשה   12.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 3.5.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.26.4.2017

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

שי ארז, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 31792-01-17

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

ח"פ בע"מ,  ת"א  אלונים  רהיטי  חברת  פירוק   ובעניין 
51-194320-1, מרח' התחיה 14, תל אביב 6816914,

והמבקש: ולדימיר צ'רלנקו, ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז, רישיון 
רחל  ו/או  וייס  אלכסנדר  ו/או  סניגיר  יוליה  ו/או   18651 מס' 
 עדן ו/או רועי שפריר, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל'

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.3.2017

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

פבל מורוז, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בקשה  הוגשה   13.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 18.5.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 13.00.

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 4407-12-16

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

ובעניין פירוק חברת קירור נסים יבוא ויצוא מקררים )1994( 
בע"מ, ח"פ 51-199001-2,

אלמגור,  משה  עו"ד  ב"כ  ע"י  סעיד,  בן  ניסים  והמבקש: 
פקס'  ,08-6284877 טל'  שבע,  באר   ,17/3 היסוד  קרן   מרח' 

.08-6286026

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.5.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 13.00.

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 26412-12-16

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

ובעניין פירוק חברת קירור נסים מתקני קירור ומזוג אוויר 
בע"מ, ח"פ 51-104803-5,

אלמגור,  משה  עו"ד  ב"כ  ע"י  סעיד,  בן  נסים  והמבקש: 
פקס'  ,08-6284877 טל'  שבע,  באר   ,17/3 היסוד  קרן   מרח' 

.08-6286026

בקשה  הוגשה   13.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 

סעיד,  זועבי  עו"ד  ב"כ  ע"י  זועבי,  מאגד  ויסאם  והמבקש: 
מרח' 114/24, ת"ד 50733, נצרת 16000.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2017 בשעה 12.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.7.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 25.6.2017.

זועבי סעיד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 67726-11-16

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

ובעניין פירוק חברת שוויץ בעיר בע"מ, ח"פ 51-442929-9,

והמבקש: לאוניד פטרובצ'קי, ע"י ב"כ עו"ד משה אלמגור, 
פקס'  ,08-6284877 טל'  שבע,  באר   ,17/3 היסוד  קרן   מרח' 

.08-6286026

בקשה  הוגשה   29.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 25.5.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 13.00.

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 67741-11-16

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

ח"פ בע"מ,  בנין  קבלני  ש.ר.י.י.ג  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-363223-2

אלמגור,  משה  עו"ד  ב"כ  ע"י  נחמיה,  שלמה  והמבקש: 
פקס'  ,08-6284877 טל'  שבע,  באר   ,17/3 היסוד  קרן   מרח' 

.08-6286026
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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 30/04/2017 
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. 

עמית בן לולו, מפרק

הבחירה החופשית ניהול סיכונים הוליסטי - סוכנות 
לביטוח פנסיוני )2014( בע"מ 

 )ח"פ 515021707(

)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   09/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יהודה יוד, מרח' הרב אונטרמן 11, פתח תקווה, 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 01/05/2017 
רמת   ,11 תובל  רח'  וישנגרד,  עו"ד  משרד  אצל   ,17:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יהודה יוד, עו"ד, מפרק 

כינרת פרודקשנס בע"מ 
 )ח"פ 513921403(

)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   08/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רוית כץ, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 
ביום 18.5.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 13.00.

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

ס.י.ב.י. ייעוץ בע"מ 
 )ח"פ 514833854(

)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   17/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם בר יוסף, מרח' טובה וטוביה מילר 13, רחובות, 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 17/07/2017 
תל–אביב-  ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת  אצל   ,12:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אברהם בר יוסף, מפרק 

עמית שיווק וקידום אתרים בע"מ 
 )ח"פ 514335025(

)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   23/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 

בן לולו, מרח' דבורה 7, נשר, למפרק החברה.
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

אלון כנורי, מפרק 

מ.א.י תשתיות 2009 בע"מ 
 )ח"פ 514297480(

)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   08/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם פינק, מרח' אורי 10, 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 28/05/2017 
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. 

אברהם פינק, מפרק 

גבר קרוננבורג בע"מ 
 )ח"פ 512986258(

)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   08/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם פינק, מרח' אורי צבי גרינברג 10, 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 28/05/2017 
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. 

אברהם פינק, מפרק

 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/06/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רוית כץ, עו"ד, מפרקת 

חזי לזר בע"מ 
 )ח"פ 511333478(

)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   01/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יחזקאל לזר, מרח' הגולן 34, יבנה, 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 30/04/2017 
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. 

יחזקאל לזר, מפרק 

טייס אר אס בע"מ 
 )ח"פ 512831199(

)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   08/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

כנורי, מרח' שלומציון 3, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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א.מ. זהראן גידול בעלי חיים בע"מ 
 )ח"פ 514315886(

)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   25/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
וסאם עזאם, מרח' אעבלין 7, אעבלין 3001200, 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 26/06/2017 
 ,3001200 7, אעבלין  סירה  אל  רח'  12:00, אצל המפרק,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

וסאם עזאם, עו"ד, מפרק 

אר.טי.אל.סי. אנרג'י בע"מ 
 )ח"פ 515594943(

)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   23/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

צליק, מרח' המדע 8, רחובות, 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 23/04/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רונן צליק, מפרק

 

א. קסיר שווק והפצה 2001 בע"מ 
 )ח"פ 513124214(

)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   09/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

קסיר, מרח' שחר 3, ירושלים, 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 02/05/2017 
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. 

משה קסיר, מפרק 

מג'יד - אבו נסאר ובניו בע"מ 
 )ח"פ 513058404(

)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   25/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
וסאם עזאם, מרח' אעבלין 7, אעבלין 3001200, 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 26/06/2017 
 ,3001200 7, אעבלין  סירה  אל  רח'  13:00, אצל המפרק,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

וסאם עזאם, עו"ד, מפרק
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מילא שיווק והתקנות מערכות חשמל ואלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 513864975(

)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   02/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

דולצה זלמן, מרח' משה שרת 39, חולון, 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 12/04/2017 
בשעה 11:00, אצל עו"ד חנה גלברט, רח' כרמלי 9, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

דולצה זלמן, מפרק 

פסיפיק פוטנציאל טריידינג בע"מ 
 )ח"פ 514859883(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   27/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,21651 כרמיאל  העיר,  כיכר  קניון   ,1 העמק  מרח'  עאמר,  רוני 

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 01/08/2017 
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. 

רוני עאמר, עו"ד, מפרק

 

ג.ר גילרון בע"מ 
 )ח"פ 513745273(

)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   23/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בן 

ציון, מרח' המדע 8, רחובות, 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 23/04/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רון בן ציון, מפרק 

המספק ביאליק בע"מ 
 )ח"פ 513088443(

)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   26/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

שרעבי, מרח' חיים לסקוב רא"ל 27/3, חיפה, 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 30/04/2017 
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. 

דוד שרעבי, מפרק
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פושקר בע"מ 
 )ח"פ 514006899(

)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 22/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

משה כהן, מרח' הנשיא 13, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

משה כהן, עו"ד, מפרק 

דור - שביט בע"מ 
 )ח"פ 514660638(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
חן אלדר, מרח' אחד העם 35, תל–אביב-יפו 6520206, 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.

חן אלדר, עו"ד, מפרקת 

ש.ש בוכריס, חברה לעבודות חשמל בע"מ 
 )ח"פ 511790917(

)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 01/03/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

דנין, מרח' משעול הפ"ז 1, קריית גת, 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 דנין, עו"ד, מפרק 

טונייט אופנה בע"מ 
 )ח"פ 514735750(

)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 21/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,6511704 18, תל–אביב-יפו  מרח' החשמל  יוסף שלום, 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף שלום, עו"ד, מפרק 

ג'יני קלאב בע"מ 
 )ח"פ 515240505(

)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 22/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אונו  קריית   ,19 גאון  סעדיה  מרח'  הזנפלד,  יחזקאל  שאול 

5551319, 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.

שאול יחזקאל הזנפלד, עו"ד, מפרק 

שלוש די אס דנטל סופלי בע"מ 
 )ח"פ 514076041(

)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 23/02/2017 
יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מזור, מרח' ברגמן 2, רחובות, 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.

יואב מזור, מפרק 
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די. טי. אר. טים פטנטים בע"מ 
 )ח"פ 514523398(

)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 05/01/2017 
דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שגב, מרח' אריה דולצ'ין 11, 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.

דורון שגב, מפרק 

בים פאוור סחר בע"מ 
 )ח"פ 512549742(

)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 21/01/2017 
יורם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בלישה, מרח' הרטום 12, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יורם בלישה, מפרק 

רולמש מימון )1996( בע"מ 
 )ח"פ 512329590(

)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 23/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יגאל סבג, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל סבג, עו"ד, מפרק

 

יונתן קפלין 
 )ח"פ 514668847(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/02/2017 התקבלה החלטה 
יצחקוב  שלומית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שרדני, מרח' רוטשילד 45, כפר סבא, 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.

שלומית יצחקוב שרדני, עו"ד, מפרקת 

סלע ווסט גרופ בע"מ 
 )ח"פ 513184242(

)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 15/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לב 

שניידר, מרח' אחד העם 27, 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.

לב שניידר, עו"ד, מפרק 

היפודסק בע"מ 
 )ח"פ 514913334(

)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 26/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עשהאל גולן, מרח' הנופר 1, רעננה 4366401, 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.

עשהאל גולן, עו"ד, מפרק
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א.ש.ת. נהול פרויקטים וכח אדם בע"מ 
 )ח"פ 511747289(

)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 29/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו   ,132 בגין  דרך  מרח'  אברמוביץ,  יצחק  אברהם 

67021, 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.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

בוסטין מחשבים בע"מ 
 )ח"פ 512306093(

)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 09/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' אריה 
דולצ'ין 22, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

אורבניסט טק בע"מ 
 )ח"פ 515187284(

)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 09/04/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' אריה 
דולצ'ין 22, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

ד.א. ניהול משכנתאות בע"מ
 )ח"פ 515294965(

)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 

גמולב נדל"ן מגורים - פרויקט המשתלה בע"מ 
 )ח"פ 513058206(

)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 23/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יגאל סבג, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל סבג, עו"ד, מפרק 

גוש 6159 חלקה 392 בע''מ 
 )ח"פ 510090871(

)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 26/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

פרבמן, מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גיא פרבמן, עו"ד, מפרק 

שרף יהושע ייזום פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 512006586(

)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 07/11/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מרדכי ווהב, מרח' התדהר 17, 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.

מרדכי ווהב, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 27/04/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' ארנון 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  13, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תומר אלבז, מפרק

סמרט ניו טק בע"מ 
 )ח"פ 513143784(

)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 09/04/2017 בשעה 10:00, במשרד עו"ד ויור- 
ליברובסקי, רח' אבן גבירול 76, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מוריה בן יוסף, עו"ד, מפרק

יונט - פרימיום ייעוץ משכנתאות בע"מ 
 )ח"פ 515000859(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   12/04/2017 ביום  תתכנס 
המלאכה 6, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אייזיק, מפרק 

נכסי יונט 2001 בע"מ 
 )ח"פ 513105692(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   01/05/2017 ביום  תתכנס 
המלאכה 6, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אייזיק, מפרק

דבריתי בע"מ 
 )ח"פ 515052181(

)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 

הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017 בשעה 14:00, אצל ברנע ושות', 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,58 הרכבת  רח'  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רון שוחטוביץ, עו"ד, מפרק

אדסינק טרק. מערכות אופטימיזציה דיגיטליים 
 )ח"פ 515074557(

)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 09/04/2017 בשעה 17:00, אצל המפרקת, רח' 
הסביון 4, כפר יונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אירית מזור, עו"ד, מפרקת

עידן אמיתי אינובטיב סולושיונס בע"מ 
 )ח"פ 514870419(

)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 10/04/2017 בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' הדר 
40, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עידן סרוסי, מפרק 

א.ק. אקט ניהול ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514795020(

)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 
תתכנס ביום 09/04/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד אסרף ליבוביץ, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,48 בגין  דרך  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

ה-סט אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 515423903(

)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 



ילקוט הפרסומים 7459, ב' באדר התשע"ז, 28.2.2017  4020

לביטוח בע"מ, רח' משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יוסף בן צבי, מפרק

וירטו לאבס בע"מ 
 )ח"פ 515254696(

)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 
תתכנס ביום 26/04/2017 בשעה 10:00, אצל שנהב ושות' -  עורכי 
דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

דנסקי בניינים להשכרה בע"מ 
 )ח"פ 511594582(

)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 26/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרצל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,76
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבשלום אומסי, רו"ח, מפרק

ר.נ. דנסקי בע"מ 
 )ח"פ 512019357(

)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 26/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרצל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,76
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבשלום אומסי, רו"ח, מפרק

 בוני ישראל חברה קבלנית לבניה והשקעות
1996 בע"מ 

 )ח"פ 512307885(

)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 

תתכנס ביום 30/03/2017 בשעה 10:30, באסיפה טלפונית במספר 
סופי של המפרקת,  דוח  1111, לשם הגשת  קוד   ,072-2757509
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רבקה עברון, עו"ד, מפרקת

פינטס מדיה בע"מ 
 )ח"פ 514871839(

)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 30/04/2017 בשעה 10:00, אצל אפשטיין רוזנבלום 
תל–אביב-יפו,   ,111 ארלוזורוב  רח'  דין,  עורכי   ,)ERM( מעוז 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אורי שניידר, מפרק

צופי סחר והשקעות 1996 בע"מ 
 )ח"פ 512304288(

)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 26/04/2017 בשעה 08:00, אצל המפרק, רח' מקס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  ים, לשם הגשת  4, בת  נורדאו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה צופי, מפרק

לייזר אקספרס 
 )ח"פ 512424417(

)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 30/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 26, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדצויג, עו"ד, מפרק

אופטימית סוכנויות )2014( בע"מ 
 )ח"פ 515057602(

)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 
סוכנות  דנר  במשרד   ,14:00 בשעה   20/04/2017 ביום  תתכנס 
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יומיי ליהוק בע"מ
)ח"פ 51-524148-7(

)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 19.4.2017, בשעה 18.00, במשרדי המפרקת, רח' עליזה 
בגין 8, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן פרוינד, עו"ד, מפרקת  

אלמו בקרת מיקום בע"מ
)ח"פ 51-282580-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
11.00, במשרדי המפרק,  22.4.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' עמל 60, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן מונהייט, עו"ד, מפרק  

כ.ס. גילוי וכיבוי אש בע"מ
)ח"פ 51-115659-8(

)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 23.4.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק  

א.ל. השרון בע"מ
)ח"פ 51-182547-3(

)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 
שרמן  הדין  עורכי  במשרד   ,12.00 בשעה   ,26.4.2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 35,  רח'  לנדאו את שיץ, מגדל התאומים 2, קומה 12, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 

הנ"ל תתכנס ביום 20/04/2017 בשעה 10:30, במשרד עו"ד אמיר 
מזרחי, רח' דרך הים 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר מזרחי מזור, עו"ד, מפרק 

חיבוק וחיוך בע"מ
 )ח"פ 513108480(

)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 25/04/2017 בשעה 15.00, אצל נשיץ, ברנדס, אמיר 
ושות', עורכי דין, רח' תובל 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יואב רזין, עו"ד, מפרק

די פרם 
 )ח"פ 513333419(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון של חברת יחיד

נמסרת בזה הודעה כי ביום 25/12/2016 התכנסה האסיפה 
את  לבטל  מיוחדת  החלטה  חוקי  במניין  והחליטה  הכללית 
ההחלטה הקודמת בדבר פירוק מרצון של החברה שהתקבלה 
מעצם  המפרק  קנה  שאותה  סמכות  כל  וכי   20/11/2016 ביום 

מינויו הוסרה.

דוד פרמינגר, מפרק

עמותת יעדים-מיסודה של בראק קפיטל השקעות
 )ע"ר 580481802(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,14/02/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את אסף יצחק קריאל, מרח' דרך מנחם 

בגין 11, רמת גן, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף יצחק קריאל, עו"ד, מפרק
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דניאל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.5.2017 ביום  תתכנס 
פריש 3, תל אביב 6473104, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל בן–צור, עו"ד, מפרק   

נ.ס. תכנון ופיתוח עירוני בע"מ
)ח"פ 51-250528-0(

)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   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאיף 
אבו שרקיה, מת"ד 619, ערערה 30026, טל' 050-6260801 למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאיף אבו שרקיה, מפרק

ה.ד.נ. בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-420287-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אשקלון,   ,513 משרד   ,10 העברי  הגדוד  מרח'  כרמי,  טמיר 

08-6751120, למפרק החברה.

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

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

 ,14.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טמיר כרמי, עו"ד, מפרק

לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת גרנית, עו"ד, מפרקת  

דש פולריס חברת נאמנות )תושבי חוץ( )1997( בע"מ
)ח"פ 51-249179-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2017, בשעה 10.00, במשרדי פיטנגו, רח' 
המנופים 11, בניין B, הרצליה 4672562, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, אישור הדוח ואישור השלמת הפירוק.

יצוין כי הודעה זו מחליפה הודעה על כינוס אסיפה סופית 
להתקיים  היתה מתכוננת  ואשר  בתאריך 4.8.2016  פורסמה  אשר 

ביום 29.9.2016.

זאב בינמן, מפרק  

צלון תריסים לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-190660-4(

)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 
מרכז  המפרק,  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,1.5.2017 ביום  תתכנס 
עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 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.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק  

אר.אי.אס )פתרונות אנרגיה מתחדשות( דימונה בע"מ
)ח"פ 51-472330-3(

)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 7.5.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' מדינת 
היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב חיים מעוז, מפרק  

מריקס השקעות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-398987-1(

)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 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן כפרי, מרח' 

שילה 37, ראש העין, טל' 050-5263683, למפרק החברה.

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

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

 ,19.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן כפרי, מפרק

צור 1973 חברה להשכרה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-065825-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
31.1.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

עדה טיבר, מרח' ח"ן 5, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 
11.00, אצל עו"ד אלה טיבר, רח' כיכר הבימה 2, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עדה טיבר, מפרקת

פיין סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-367521-5(

)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   ,16.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6966330 טל'  אביב,  תל   ,8 המלך  שאול  משד'  דוד,  שגיב 

למפרק החברה.

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

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

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

ח.ס.ר.י. מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-444938-8(

)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 15.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סולביאן חכמו, 
למפרק   ,052-3660900 טל'   ,3497031 חיפה   ,31 היסוד  קרן  מרח' 

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.

 ,18.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סולביאן חכמו, מפרק

סמארט אלגו קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-551208-5(

)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   ,17.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,054-6546432 טל'  ים,  בת   ,11 ליבורנו  מרח'  פרץ,  אסף 

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.

 ,18.6.2017 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.

אסף פרץ, עו"ד, מפרק

ר.א.כ ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-388501-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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התקבלה   ,15.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעים 
משה, מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 6744825, טל' 03-6912999, 

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.

 ,15.6.2017 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.

נעים משה, מפרק

אמנון סגל מפעל גילול, חיתוך ושיווק נייר בע"מ
)ח"פ 51-129235-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיטל כהן-הלל, מכיכר העצמאות 4/12, נתניה, 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.

 ,14.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל כהן-הלל, עו"ד, מפרקת

איזו רפלקס בע"מ
)ח"פ 51-513677-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל כהן-

למפרקת  טל' 077-2001517,  נתניה,  מכיכר העצמאות 4/12,  הלל, 
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.

 ,14.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיב דוד, עו"ד, מפרק

אופיס דבליו דבליו 1 בע"מ
)ח"פ 51-263027-8(

)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 14.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה נוטה, מרח' 

הבילויים 7, רמת גן, טל' 054-6970600, 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.

 ,15.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה נוטה, מפרק

איי.בי.סי. אנד די. 5285 בע"מ
)ח"פ 51-404693-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב קאול, מרח' 

קמיל הויסמנס 3, חיפה, 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.

 ,15.6.2017 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.

יעקב קאול, מפרק

י. רביד השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-116463-4(

)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 
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טכנו-אב מערכות בע"מ
)ח"פ 51-371276-0(

)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   ,7.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דוד הדרי, מת"ד 2320, קריית מוצקין 2612301, טל' 073-7881515, 

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.

 ,17.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ביאליק,  קריית   ,20 לוי  יוסף  רח'  המפרק,  במשרדי   ,15.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דוד הדרי, עו"ד, מפרק

לופט בר מסעדה בע"מ
)ח"פ 51-364495-5(

)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   ,12.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר 

זרנקין, מרח' הרקפות 16, חיפה, למפרק החברה.

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

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

 ,20.6.2017 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.

תמיר זרנקין, מפרק

א.ד. אחד לאחת הכרויות בע"מ
)ח"פ 51-510627-6(

)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   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל כהן-הלל, עו"ד, מפרקת

חן טל שרותים בע"מ
)ח"פ 51-384702-0(

)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   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
שני לוי, מרח' צבי סגל 100, אשקלון, טל' 052-6755051, למפרק 

החברה.

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

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

 ,16.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 36, שדרות, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שני לוי, רו"ח, מפרק

אריזות ומשטחים בע"מ
)ח"פ 51-408523-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
שני לוי, מרח' צבי סגל 100, אשקלון, טל' 052-6755051, למפרק 

החברה.

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

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

 ,16.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' בן יהודה 36, שדרות, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שני לוי, רו"ח, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

דוד מויאל, עו"ד, מפרק

הבמה הקטנה תיאטרון לילדים בע"מ
)ח"פ 51-286618-7(

)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   ,3.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רו"ח שלמה רמר, משד' שאול המלך 39, תל אביב 64928, טל' 

03-6915501, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה רמר, רו"ח, מפרק

גלרית חי צפת בע"מ
)ח"פ 51-464753-6(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שאואט, מרח' 

מודיעין 3/1, ירושלים, טל' 054-8410012, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שאואט, מפרק

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-3267692 טל'  ים,  בת   ,57 רוטשילד  מרח'  שם–טוב,  אורי 

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.

 ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אורי שם–טוב, מפרק

עדן משרד יועצי מס
)ח"פ 51-424292-4(

)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   ,30.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גסאן המאם, מרח' העצמאות 58, ת"ד 921, קריית אתא 28504, טל' 

04-8439662, למפרק החברה.

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

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

 ,30.6.2017 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.

גסאן המאם, עו"ד, מפרק

דיגיטל קום )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-342361-6(

)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   ,9.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,64239 אביב  תל  אסיה,  בית   ,4 ויצמן  מרח'  מויאל,  דוד 

077-2160152, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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ירושלים, טל' 052-8881876,  גילה,  שחר כהן, מרח' הסתונית 5/6, 
למפרק החברה.

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

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

 ,19.7.2017 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.

שחר כהן, מפרק

חג בגג א-ת )1997( בע"מ
)ח"פ 51-246452-0(

)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   ,16.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

החברה.

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

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

 ,22.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

אלכרמל פולי פלסט בע"מ
)ח"פ 51-390449-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רים מסארווה, מת"ד 290, 

אום אל–פחם 3001000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רים מסארווה, עו"ד, מפרק

איגור פוגאץ בע"מ
)ח"פ 51-350570-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איגור פוגאץ, מרח' 

ז'בוטינסקי 22/18, נתניה, טל' 077-4501307, למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2017 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.

איגור פוגאץ, מפרק

פיצה גונזו בע"מ
)ח"פ 51-527396-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,13 קומה  וי,  23, מגדל  כוכבא  בר  קולן, מרח'  בנימין אמיר   גיא 

בני ברק 5126002, טל' 03-5544054, 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.

 ,13.7.2017 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.

גיא בנימין אמיר קולן, עו"ד, מפרק

כהן שחר ש.ש החזקות בע"מ
)ח"פ 51-472251-1(

)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 
 ,19.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
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קולמוס כתיבה טכנית בע"מ
)ח"פ 51-154405-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פיינר, מרח' טווס 1, 

הוד השרון, טל' 073-7690444, 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.

ניר פיינר, עו"ד, מפרק

אימג'גליל חדשנות 2013 בע"מ
)ח"פ 51-493129-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
 ,29 קזן  מרח'  זינגר,  פרדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רעננה, 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.

פרדי זינגר, מפרק

אנרגיה לתמיד בע"מ
)ח"פ 51-513151-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי פלס, מרח' אתרוג 17, 

ראש העין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי פלס, מפרק

ונטריקס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-413217-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,12.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממשרד  כץ,  אביגיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברק,  בני   ,5 כנרת  רח'   ,3 ב.ס.ר  בניין  דין,  עורכי  גולדהבר-כץ, 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אביגיל כץ, עו"ד, מפרקת

פבדיל בע"מ
)ח"פ 51-410911-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,12.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממשרד  כץ,  אביגיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברק,  בני   ,5 כנרת  רח'   ,3 ב.ס.ר  בניין  דין,  עורכי  גולדהבר-כץ, 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אביגיל כץ, עו"ד, מפרקת

סטיץ' מורים פרטיים בע"מ
)ח"פ 51-550619-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2017, התקבלה החלטה 
שד'  מרח'  זוארץ,  תומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
האורנים 51, רמת אפעל, רמת גן 52960, טל' 054-2370780, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תומר זוארץ, מפרק
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ארגסול פרוייקט 3 בע"מ
)ח"פ 51-446041-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.12.2016, התקבלה 
נבות, מרח'  ולמנות את בר  החלטה לפרק את החברה מרצון 

הסירה 12, כפר ויתקין, 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.

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 4 בע"מ
)ח"פ 51-446042-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.12.2016, התקבלה 
נבות, מרח'  ולמנות את בר  החלטה לפרק את החברה מרצון 

הסירה 12, כפר ויתקין, 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.

בר נבות, מפרק

ארגסול פרוייקט 6 בע"מ
)ח"פ 51-449546-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.12.2016, התקבלה 
נבות, מרח'  ולמנות את בר  החלטה לפרק את החברה מרצון 

הסירה 12, כפר ויתקין, 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.

בר נבות, מפרק

קטבלוג בע"מ
)ח"פ 51-552251-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי בלונדר, מרח' 

ארלוזורוב 196, תל אביב, טל' 054-9767312, 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.

עדי בלונדר, מפרק

אחוזת הדר ים בע"מ
)ח"פ 51-036409-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון שגיא, מרח' בן גוריון 1, 

בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון שגיא, עו"ד, מפרק

ארגסול ג'י.פי. בע"מ
)ח"פ 51-443878-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.12.2016, התקבלה 
נבות, מרח'  ולמנות את בר  החלטה לפרק את החברה מרצון 

הסירה, כפר ויתקין, 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.

בר נבות, מפרק
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הבוקר הקטן בע"מ
)ח"פ 51-283095-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.ת.ל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-428907-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום צומן, מרח' הירדן 12, 

רחובות, 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.

אבשלום צומן, מפרק

אלפא ייעוץ משכנתאות ומימון בע"מ
)ח"פ 51-489870-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת ליכטר אנזנברג, 

מרח' הרימון 2, מושב עשרת, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת ליכטר אנזנברג, עו"ד, מפרקת

אינפוביזנס ר.ו. בע"מ
)ח"פ 51-481533-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שוורץ,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ירושלים 2, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון שוורץ, עו"ד, מפרק

ג. זאיד תחזוקת מפעלים בע"מ
)ח"פ 51-456897-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,27.1.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'וני ניג'ם, מרח' העמק 1, 

כרמיאל, 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.

ג'וני ניג'ם, עו"ד, מפרק

ברכת חיים מבנים לעסקים בע"מ
)ח"פ 51-543384-5(

)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 1.2.2017, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי חי אדמוני, מרח' דרך 
העצמאות 40, יהוד, טל' 03-5091080, פקס' 03-5091085, למפרק 

החברה.

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

זו, למפרק בכתובת: ת"ד 2038, כפר חב"ד 6084001.

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

שלומי חי אדמוני, עו"ד, מפרק
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בק פור רסט קמעונאות )2012( בע"מ
)ח"פ 51-473293-2(

)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 13.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד פריידין, מרח' ביל"ו 22, 

ראשון לציון 7531801, 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.

עודד פריידין, מפרק

אחים הקר - יבוא ושיווק בשר 1969 בע"מ
)ח"פ 51-052563-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,13.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם הקר, מרח' מלאכי 22, 

ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם הקר, מפרק

ש.ח.ל. מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-314154-9(

)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 14.2.2017, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  חן,  שמעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דגניה 80, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון חן, מפרק

אלפא מגורים בע"מ
)ח"פ 51-432928-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת ליכטר אנזנברג, 

מרח' הרימון 2, מושב עשרת, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת ליכטר אנזנברג, עו"ד, מפרקת

ד.מ.ד.ח יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-357856-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הנרי נג'אר, 
 ,04-8514080/45 טל'   ,31090 חיפה   ,9077 ת"ד   ,19 מאיר  מרח' 

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.

הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק

אוטו סקאי )2007( בע"מ
)ח"פ 51-401219-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הנרי נג'אר, 
 ,04-8514080/45 טל'   ,31090 חיפה   ,9077 ת"ד   ,19 מאיר  מרח' 

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.

הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דין ישראל חבס, מפרק

פ.ר.ב. פתרונות רפואיים ביתיים בע"מ
)ח"פ 51-522579-5(

)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 8.11.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון שוורץ, מרח' 

יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

אהרון שוורץ, עו"ד, מפרק

לובט השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-299408-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  חבס,  ישראל  דין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיותמן 6, 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.

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

בר יהודה 12, ליבל לבנה
דירה 30, נתניה

09:30נתניה169980000521.5.20178.6.2017נתניה

הנביאים 16,חסון דוד
דירה 13, בת ים

09:30נתניה189998811821.5.201712.6.2017נתניה

09:30נתניה179989606921.5.20175.6.2017נתניהטירה 4491500היא מנסור

טרופלדור 64, דירה ידידיה אבנר
14, פתח תקווה

09:30נתניה169979205221.5.201715.6.2017נתניה

בית שמאי 25, אלגבבה מאיר
רמת השרון

11:30נתניה209995708921.5.20175.6.2017נתניה

09:30נתניה169965710421.5.201710.7.2017נתניהטורעאן 169500דחלה סרחאן

אנז'לה 
טרויאנובסקי

הסוכנות היהודית 
13/10, אשקלון

10:00אשקלון229989411120.5.201720.7.2017באר שבע

קרן היסוד 47/2, זרי ווקנין
אשדוד

10:00באר שבע259996208621.5.201710.8.2017באר שבע

אילת 4010/22, גבריאל וולדמן
אילת

10:00באר שבע505013121522.5.201727.7.2017באר שבע

צבי בורנשטיין טטיאנה קומר
318/24, ירוחם

12:00באר שבע149993009622.5.201727.7.2017באר שבע

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




