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 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת"ל 76 - 
טורבינות רוח רמת סירין

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בהתאם לסעיפים 76ג)1( ו–77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה 
של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס' 13/2016 מיום ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(, החליטה על הכנת תכנית 

לתשתית לאומית מס' תת"ל 76 - טורבינות רוח רמת סירין )להלן - התכנית(.

מקום ותיאור התכנית: בהתאם ליעדי הממשלה בנושא אנרגיות מתחדשות, חוות הרוח ברמת סירין קיבלה רישיון 
מותנה לייצור חשמל בנובמבר 2014, ונועדה לספק 60 מגה ואט. החווה עתידה לקום ברמת סירין שבגליל התחתון, בסמוך 

ליישובים יבניאל, שרונה, כפר כמא, שדמות דבורה, כפר תבור וכפר קיש. 

מטרות התכנית: הקמת חוות טורבינות רוח לייצור אנרגיה מתחדשת בהספק 60 מגה ואט וחיבורה למערכת הולכת 
החשמל הארצית.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: צפון; מרחבי תכנון מקומיים: הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגליל 
התחתון.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מרחב תכנון הגליל התחתון

חלקות בחלקיותןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

1, 6-4חלק15122

1, 32, 4חלק15123

1חלק15124

4-2, 8חלק15125

2, 4חלק15128

1חלק15130

5-1, 13, 12-814, 15חלק15131

10-1כל הגוש15355

16-1כל הגוש15356

4, 5, 110, 2, 8, 9חלק15357

12-65-2חלק15358

12-1כל הגוש15359

10-1כל הגוש15360

3, 4, 18, 2, 7-5, 9חלק15361

3, 16, 2, 8, 10, 12חלק15362

1, 2חלק15363

5, 7, 9חלק15364

1, 3, 7חלק15365

1, 4, 210-6חלק15367

53-1כל הגוש15368

57-1כל הגוש15369

1כל הגוש15370

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשע"ה, עמ' 212.
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חלקות בחלקיותןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

1, 32חלק15373

1, 8חלק15374

3חלק15375

1חלק15376

1חלק15396

3-1כל הגוש15397

77-1כל הגוש15480

85-1כל הגוש15481

158-1כל הגוש15482

81-1כל הגוש15484

93-494, 95חלק15485

27-20, 51-49 ,92-72, 122-105, חלק15486
143 ,138-127

 ,126-123 ,104-93 ,71-52 ,48-46 ,32-28 ,19-11
144 ,142-139

1חלק15487

12-1, 14, 18, 28-20, 31, 39, 40, 66, חלק15488
70 ,69

74 ,68 ,67  ,41 ,38 ,33 ,32 ,30 ,29 ,19 ,17-15 ,13

23-1, 61, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 94, חלק15489
100 ,95

91 ,88 ,79 ,60 ,46 ,36 ,34 ,31 ,29-27 ,25 ,24

102-1כל הגוש15490

65-1כל הגוש15491

101-1כל הגוש15492

110-1כל הגוש15493

82-1כל הגוש15494

96-1חלק15495

1חלק15496

מרחב תכנון הגליל המזרחי

חלקות בחלקיותןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

81-74, 8284חלק15331

4, 5, 7, 9, 11, 16-14חלק15362

3, 4חלק15363

17, 36, 37חלק15439

6-2, 117, 20-18חלק15440

1חלק15441

46, 45-172, 65-47, 70, 71חלק15483

3-1, 94חלק15485

16, 17, 51חלק17030
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חלקות בחלקיותןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

2חלק17034

19, 21, 23חלק17035

2חלק17050

47, 51חלק22503

מרחב תכנון יזרעאלים

חלקות בחלקיותןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

2, 4, 5חלק17050

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

כל מעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס'   )1(
;077-4448813

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון, שד' פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;  )2(

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת"ד 515, כפר תבור 15241, טל' 04-6772333, פקס'   )3( 
;04-6772722

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, מרכז אזורי כדורי 1524800, טל' 04-6628210, פקס' 04-6628212;  )4(

04-6429660 טל'   ,1812003 עפולה   ,90000 ת"ד  מזרע,  קיבוץ  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המרחבית  הוועדה   )5( 
.04-6425071

 http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit/ aspx הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון
תחת הכותרת "איתור תכנית וישות תכנונית"---<"תת"ל/ 80" ---<"מסמכי התכנית".

י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(
)חמ 796-3-ה4(

                           אביגדור יצחקי
             ראש קבינט הדיור הלאומי

ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות     

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת"ל 80 -
שדה תעופה חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בהתאם לסעיפים 76ג)1( ו–77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 
ב' באלול  מיום   13/2016 כי בישיבתה מס'  ולבנייה של תשתיות לאומיות  בזה הוועדה הארצית לתכנון  לחוק, מודיעה 
 - )להלן  חיפה  80 - שדה תעופה  2016(, החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל  )5 בספטמבר  התשע"ו 

התכנית( וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית כמפורט להלן:

לא יינתנו היתרי בנייה או שימוש לרבות לתשתיות ודרכים אלא באישור מתכננת הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה  א. 
של תשתיות לאומיות;

על אף האמור בסעיף א, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לתת היתרי בנייה לצורך שיפור תנאים סניטריים  ב. 
במבנים קיימים, בלא חריגה מקווי הבניין או שינוי הסדרי תנועה, בלא צורך באישור מתכננת הוועדה;

תוקף התנאים לשנתיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות או עד מועד העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות  ג 
ולהשגות הציבור או דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכול לפי המוקדם מביניהם.

___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשע"ה, עמ' 212.
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מקום ותיאור התכנית: התכנית חלה באזור שדה התעופה הקיים, בדרום מפרץ חיפה וכוללת את הארכת מסלול ההמראות 
והנחיתות ואת הרחבת השדה במטרה לענות על צורכי השדה הקיימים והחזויים ולשפר את תפקודו בתחומי הבטיחות והתפעול. 

מטרות התכנית: 

פיתוח שדה תעופה חיפה כשדה בדרגה 2 בהתאם להוראות תמ"א 15;  .1

יצירת תכנון מתואם של שדה התעופה עם מיתקני התשתית המשיקים לו - בעיקר הנמל הימי;   .2

ביטחוניים  תפעוליים,  וצרכים  לביקושים  מענה  ומתן  הפעילות  להיקף  בהתאמה  עתידי  לפיתוח  הנחיות  קביעת   .3
ובטיחותיים; 

הגדרת מערך ההגבלות של השדה על סביבותיו תוך צמצום מרבי של ההגבלות החלות על הסביבה.  .4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: חיפה; מרחבי תכנון מקומיים: חיפה.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מרחב תכנון חיפה

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגושגוש

8, 9, 310, 12מוסדר11639

5, 6, 13, 14, 20, 23, 39, 46, 52, 53, 54, 55, 57, מוסדר11640
76 ,71 ,69 ,68 ,66 ,59

 ,62 ,61 ,50, 48 ,25 ,22 ,21 ,19 ,18 ,12 ,10 ,9 ,3
75 ,74 ,64

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל:

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים  94383, טל' 02-5312666,   )1(
פקס' 077-4448813;

04- פקס'   ,04-8633427 טל'  חיפה,  הממשלה,  קריית   ,15 ים  פל  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )2(
 ;8633432

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' חסן שוקרי 14, ת"ד 4811, חיפה 31047, טל' 04-8356000, פקס' 04-8356020.  )3(

 http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit/ aspx הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון
תחת הכותרת "איתור תכנית וישות תכנונית"---<"תת"ל/ 80" ---<"מסמכי התכנית".

ה' בחשוון התשע"ז )6 בנובמבר 2016(
)חמ 796-3-ה4(

                           אביגדור יצחקי
             ראש קבינט הדיור הלאומי

ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות     

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

 - )להלן  ג/17597  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6593, התשע"ג, עמ' 4709, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נצרת )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 7461, ד' באדר התשע"ז, 2.3.2017  4162

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בביר אבו אלג'יש, דרום נצרת מערבית -  

אחוז %שטח ההפקעה )ד"מ(ייעודמגרשח"חגוש

0.2001.05דרך מאושרת165644401

0.0520.38דרך מאושרת4402

0.0920.66דרך מאושרת4403

0.2972.12דרך מאושרת4404

0.5554.35שצ"פ4405

1.0638.15שצ"פ4406

0.1981.43שצ"פ4407

0.2031.49דרך מוצעת4408

1.49510.16דרך מוצעת4409

0.1040.75דרך מוצעת4410

0.4002.85דרך מוצעת4411

2.22516.15דרך מוצעת4412

0.4983.72מבנים ומוסדות ציבור4413

0.3724.35דרך מאושרת5501

0.1652.22דרך משולבת5503

1.40518.34דרך מוצעת5504

6.89620.65דרך מאושרת8801

0.74817.25דרך מאושרת191901

5.9743.60דרך מאושרת16561202001

0.3342.49דרך מאושרת16562353501

0.1780.79דרך מאושרת363601

0.2161.15דרך מאושרת373701

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' projects/1728/2016/hafkaot המופקד במשרדי אגף הנכסים בעיריית 
נצרת, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באדר התשע"ז )27 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

עלי סלאם     
      יושב ראש הוועדה המקומית

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רע/2000,  ובהתאם לתכנית מס'  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,450 עמ'  התשנ"א, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רעננה   ולבנייה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב אחוזה.

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 ברעננה, ששטחה כ–114 מ"ר, המזוהה כגוש   
6586, ח"ח 397.

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

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
 ,1141 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1709, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1376 עמ'  התשל"א, 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,300 עמ'  התש"ן,   ,3712 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  תל–אביב-יפו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 6630, חלקה 192.  

י"ח בשבט התשע"ז )14 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
רון חולדאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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
בב/825  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7001, התשע"ה, עמ' 3966, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק )להלן - הוועדה( בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7082, התשע"ה, 
בני  עיריית  והמוחלט של  לקניינה הגמור  עמ' 7559, תהיה 

ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, רח' סוקולוב פינת רח' אבן גבירול:    
לשטחי  מגורים,  לשכונת  ושינויה  קמח  תחנת  הריסת 

ציבור, דרכים ושצ"פ, גוש 6122, חלקה 989 -

תא שטח 1003, בשטח של 644 מ"ר, לבניין ציבור;  

תא שטח 1006, בשטח של 286 מ"ר, לכיכר עירונית;  

תא שטח 1008, בשטח של 7 מ"ר, לדרך.  

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט   העתק 
בני ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט' שבט התשע"ז )5 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  __________

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
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גבעתיים  ולבנייה 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6949, 
התשע"ה, עמ' 2092, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יבנה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7393, התשע"ז, עמ' 1267, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,3515 גוש  593.768 דונם -  חטיבת קרקע ביבנה, ששטחה   
חלקה 7 בשלמות, ח"ח 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
 ,105 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,36 ,35 ,34
113, 124, 127; גוש 3537, ח"ח 28; גוש 5520, ח"ח 1, 5, 8, 10, 
19, 21, 24, 25, 27, 29, 30; גוש 4879, ח"ח 8; גוש 5376, ח"ח 
67, 77, 78; גוש 4905, ח"ח 65, 69; גוש 5519, ח"ח 20, 50, 51, 
71, 72; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, 

דרכים, שצ"פ ומיתקנים הנדסיים, נחל.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
צבי גוב ארי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יבנה  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/30/1268, 
הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2531, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  ולבנייה פתח תקווה בהתאם  המקומית לתכנון 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7383, התשע"ז, עמ' 903, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח   ,6355 גוש  שיפר,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
247, בשטח של 18, מ"ר; הייעוד: דרך; ח"ח 248, בשטח של 

18 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

)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   ,10279 עמ'  התשע"ו,   ,7352 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 2,490 מ"ר, המזוהה כגוש   
6156, חלקה 477.

י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
רן קוניק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________

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
גב/586,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, 
התשע"ו, עמ' 9035, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גבעתיים  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 
בילקוט הפרסומים 7399, התשע"ז, עמ' 1469, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 880 מ"ר, המזוהה כגוש   
6167, חלקה 634.

י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
רן קוניק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יב/1/255, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1241/א, 
 ,4178 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4558, התשנ"ז, עמ' 5218, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6364 -  

ח"ח 59, בשטח של 545 מ"ר לדרך ו–2,153 לשב"צ;  

ח"ח 60, בשטח של 221 מ"ר לדרך ו–4,123 לשב"צ.  

ט' בשבט התשע"ז ) 5 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/417,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,391 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשט"ו, עמ' 301, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7393, התשע"ז, עמ' 1268, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב קיבוץ גלויות, גוש 6385,   
1(, בשטח של 76 מ"ר; הייעוד:  )לשעבר חלקה  חלקה 131 

שצ"פ בשלמות.

י"ב בשבט התשע"ז ) 8 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' במ/8/1255א, 
 ,4075 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ג, עמ' 1229, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7383, התשע"ז, עמ' 903, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב קהילת שיקאגו, גוש 6321,   
ח"ח 129 )חלקה ישנה 78(, בשטח של 106 מ"ר; הייעוד: דרך.

פורסמה   ,4857 עמ'  התשע"ה,   ,7024 הפרסומים  בילקוט 
הודעת הפקעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 1943, בהתאם לתכנית במ/8/1255א, ההפקעה המתוארת 

לעיל מהווה השלמת הפקעת החלקה בשלמות.

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' במ/8/1255א, 
 ,4075 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ג, עמ' 1229, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7383, התשע"ז, עמ' 903,  תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' קהילת שיקאגו, גוש 6321,   
ח"ח 110 )חלקה ישנה 77(, בשטח של 2,782 מ"ר; הייעוד: דרך.

פורסמה   ,3119 עמ'  התשנ"ה,   ,4303 הפרסומים  בילקוט 
הודעת הפקעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ההפקעה  פת/8/1255א,  מס'  לתכנית  בהתאם   ,1943 ציבור(, 

המתוארת לעיל מהווה השלמת הפקעת החלקה בשלמות.

ב' בשבט התשע"ז ) 29 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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/14693  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5478, התשס"ו, עמ' 1147, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה( 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ו,   ,7301 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 8542, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות 

תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא - גוש 19441, ח"ח 8; השטח   
המיועד להפקעה: 1,225 מ"ר; הייעוד: מוסדות ציבור.

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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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/20675  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7036, התשע"ה, עמ' 5558, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה( 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ו,   ,7301 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 8544, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות 

תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 18400; חלקה רשומה:   
45 בשלמות; השטח המיועד להפקעה: 1,460 מ"ר; הייעוד: 

שטח לבנייני ציבור.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 410-0257444, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7192, 
התשע"ו, עמ' 2898, ובהתאם לתכנית מס' פת/41, שהודעה 
התש"ו    ,1484 מס'  רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר 
הוועדה  בזה  2, מצהירה  תוספת   ,477 עמ'   ,)1946 במרס   9(
 19 לסעיף  ולבנייה פתח תקווה בהתאם  המקומית לתכנון 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7393, התשע"ז, עמ' 1269, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב הפלמ"ח, גוש 6373, ח"ח   
342 )לשעבר חלקה 20(, בשטח של 51 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בשבט התשע"ז ) 8 בפברואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצ/122,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2389, 
התשל"ח, עמ' 442, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שרונים  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 
בילקוט הפרסומים 7304, התשע"ו, עמ' 8741, תהיה לקניינה 
מיום  יהודה  והמוחלט של המועצה המקומית אבן  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באבן יהודה, רח' הנוטר, המזוהה כגוש 8015,   
ח"ח 1, 53, 56, 57, 60, 61; הייעוד: הרחבת דרך.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
דורון אוזן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שרונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הפרסומים 5478, התשס"ו, עמ' 1147, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה( 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ו,   ,7301 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 8541, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות 

תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא, גוש 19441, ח"ח 9; השטח   
המיועד להפקעה: 506 מ"ר; הייעוד: מגרש ספורט פתוח.

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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/21925  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7168, התשע"ו, עמ' 2040, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה( 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ו,   ,7299 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 8446, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות 

תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

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

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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

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/8812  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 4432, התשנ"ו, עמ' 4291, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן 
- הוועדה( בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7352, התשע"ו, עמ' 10287, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

ישן  )גוש   18598 גוש  תרשיחא,  במעלות  קרקע  חטיבת   
המיועד  השטח  בשלמות;   50 רשומה  חלקה   ;)18429

להפקעה: 2,997 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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/14693  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 ,347 ,345 ,316 ,307 ,302 ,299 ,298 ,287 ,286 ,282 ,281 ,280 ,279
 ,436 ,372 ,368 ,366 ,365 ,359 ,358 ,356 ,355 ,351 ,350 ,349 ,348
 ,632 ,631 ,629 ,627 ,625 ,623 ,622 ,618 ,616 ,614 ,599 ,598 ,595

.643 ,642 ,641 ,639 ,638 ,637 ,636 ,635 ,633
גוש: 6638 חלקי חלקות: 252, 254, 283, 333, 335, 424, 428, 432, 573.

גוש: 6639 חלקות במלואן: 75, 76, 77, 82, 91, 108, 109, 111.
גוש: 6639 חלקי חלקות: 72, 86, 94, 96, 98, 102, 106.

גוש: 6882 חלקי חלקות: 2, 5, 43.

מטרת התכנית:
שידרוג אזור התעסוקה רמת החייל, בהתאם לתוכנית המתאר 
העירונית, שיפור תפקודו ופיתוחו העתידי כאזור בר קיימא על 

ידי:
ציבוריים  שימושים  כולל  ופעילויות  שימושים  תוספת   )1(

ובעלי אופי ציבורי למטרות חינוך, תרבות וקהילה.
תוספת זכויות בנייה בתנאי מימוש עקרונות בינוי ואדריכלות.  )2(

לא  ותנועה  ציבורית  לשימוש בתחבורה  תכנון המתייחס   )3(
מוטורית להולכי רגל ורוכבי אופניים.

שדרוג המרחב הציבורי והפרטי במפלס קומת הקרקע.  )4(
התעסוקה  אזור  לבאי  מזרח,  ירקון  לפארק  הקשר  שיפור   )5(

ולשכונות המגורים הסמוכות. 
מניעת מטרדים לשכונות המגורים הסמוכות.  )6(

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי עד ל–400% משטח מגרש. א( 

קביעת תנאים למימוש תוספת הזכויות. ב( 
קביעת שמושים. ג( 

קביעת הוראות בינוי. ד( 
דרכי  וליצירת  מנגנונים לשדרוג המרחב הציבורי  קביעת  ה( 

גישה רוחביות לפארק הירקון.
קביעת הנחיות תנועה וחניה. ו( 

ביצוע  השלמת  פי  על  התכנית  מימוש  שלביות  קביעת  ז( 
פתרונות תחבורתיים לאזור.

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 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 

03-7247262

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.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל–אביב - יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':507-0278200

שם התכנית:תא/3561 - אזור התעסוקה רמת החייל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל 
אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 507-0278200 גרסת: 

הוראות - 40 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ 2778 שינוי 
תא/ 2618 שינוי 
תא/ 3667 שינוי 
תא/ 738 שינוי 

תא/ 1/ תגפ/ 277 שינוי 
תא/ 3263 שינוי 
תא/ 3272 שינוי 
תא/ 1087 שינוי 
תא/ 2784 שינוי 

תא/ 1043/ א שינוי 
תא/ 2813 שינוי 
תא/ 2669 שינוי 
תא/ 2950 שינוי 

תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תממ/ 2/ 5 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תא/ 5000 כפיפות 
507-0271700 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: הנחושת .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: ולנברג ראול .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: דבורה הנביאה .

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: הארד .
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: הברזל .

X: 185000 קואורדינטה
Y: 668500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6338 חלקות במלואן: 17, 26, 30, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 65.
גוש: 6338 חלקי חלקות: 34, 56, 57, 79, 85, 103, 122, 125, 127.

גוש: 6638 חלקות במלואן: 259, 262, 268, 269, 270, 273, 274, 278, 
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון, 
וכל המעוניין רשאי   ,04-6351789 30025 טלפון:  עארה ערערה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
451-0291039

שם התכנית: החלפת ש.ב.צ. בשטח למגורים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 451-0291039 

גרסת: הוראות - 8 תשריט - 5
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 1009 שינוי 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר ברא .

גושים וחלקות:
גוש: 8891, מוסדר, חלקי חלקות: 41, 43, 49, 50.

מגרשים:
535 בהתאם לתכנית ק/1009

18-20 בהתאם לתכנית ק/1009

מטרת התכנית:
תוספת  קיימת,  לדרך  הרחבה  למגורים,  בשטח  ש.ב.צ  החלפת 

יחידות דיור.

עיקרי הוראות התכנית:
החלפת ש.ב.צ. בשטח למגורים. 

הרחבה לדרך מאושרת לצורך מעגל תנועה.
הוספת 5 יח"ד, סה"כ 14 יח"ד בתחום התכנית.

הוספת 150 מ"ר שטחי בנייה עיקריים. 
הוספת 800 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים. 

קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.
שינוי הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4771 עמוד  התשעה,   ,7021 הפרסומים  ובילקוט   06/03/2015

בתאריך 16/04/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ובנייה קסם,  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-9788409
כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
ענ/ 1239/ חפאג/ 1377

שם התכנית: שכונה דרומית בג'ת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

ענ/ 1239/ חפאג/ 1377 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ענ/ 328 שינוי 
ענ/ 1052 שינוי 

ג/ 400 שינוי 
ענ/ 165 שינוי 
ג/ 1009 שינוי 
תמא/ 3 כפיפות 

תמא/ 4/ 18 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

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

גושים וחלקות:
גוש: 8817 חלקי חלקות: 63.

גוש: 8841 חלקות במלואן: 3 - 12, 19 - 23, 27, 30, 32 - 33, 40, 
.48 - 47 ,44

גוש: 8841 חלקי חלקות: 13 - 16, 18, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 37 - 39, 
.46 - 45 ,43 - 42

מטרת התכנית:
חלקה  התווית  באמצעות  הישוב  של  הדרומית  הדופן  תכנון 
חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  הטבעתית.  הדרך  של  הראשון 
הסדרת  בהתאם.  דרכים  מערכת  ויצירת  מגורים  למטרת 
השימוש בבנינים קיימים ללא היתר בנייה ע"י ייעוד הבנינים 
שכונת  לפתח  ע"מ  בבנינים  השימוש  תנאי  וקביעת  למגורים 
ושטחים  תעסוקה  ציבור,  מבני  יח"ד,  כ–470  הכוללת  מגורים 

פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעד מקרקע חקלאית למגורים ב'..   -

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחר ותעסוקה.   -
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור.   -

משולבות  דרכים  לדרכים,  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי    -
ושבילים.

ביטול דרך.   -
שינוי ייעוד דרך לשטח ציבורי פתוח ולדרך משולבת.   -

בנייה  היתר  ללא  קיימים  בבניינים  השימוש  הסדרת    -
וקביעת תנאי השימוש.

קביעת הוראות וזכויות בנייה.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5301 עמוד  התשעה,   ,7032 הפרסומים  ובילקוט   17/04/2015

בתאריך 05/05/2015.
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
451-0333252

שם התכנית:שינוי הוראות בנייה - מגרש 175
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 451-0333252 

גרסת: הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 7/ 4 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר קאסם .

גושים וחלקות:
גוש: 9081, מוסדר, חלקי חלקות: 74.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 9081 - גוש ישן: 8864.

מגרשים:
175 בהתאם לתכנית ק/4/7

מטרת התכנית:
ותת  עיליים  שירות  ושטחי  עיקריים  בנייה  שטחי  תוספת 

קרקעיים למגורים למסחר
תוספת יחידות דיור

אישור קווי בניין
תוספת קומה

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת חזית מסחרית

תוספת שטחי בנייה עיקריים, 650 מ"ר לשימוש מגורים ו–250 
מ"ר לשימוש מסחר.

תוספת 400 שטחי שירות על קרקעיים ו–500 מ"ר שטחי שירות 
תת קרקעיים. 

תוספת 8 יח"ד, סה"כ 20 יח"ד על המגרש.
תוספת קומה, סה"כ 7 קומות על קומת מסחר. 
אישור קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. 

שינוי הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/7/2016 ובילקוט הפרסומים 7272, התשעו, עמ' 7243, בתאריך 

.25/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ובנייה קסם,  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-9788409
כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
451-0301721

שם התכנית: תוספת שטחי בנייה והוספת שימוש 
למסחר ומשרדים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 451-0301721 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 10
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ק/ 1009 שינוי 

451-0322479 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר ברא .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8889 חלקי חלקות: 8, 16.
גוש: 8891 חלקי חלקות: 20, 21, 22, 23, 56, 57.

מגרשים:
117-118 בהתאם לתכנית ק/1009
122-124 בהתאם לתכנית ק/1009

מטרת התכנית:
הוספת שימוש למסחר ומשרדים

קביעת קווי בניין חדשים
תוספת קומה ותוספת יחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית:
 25% בשיעור  קרקע  בקומת  ומשרדים  למסחר  שימוש  הוספת 
מסך כל שטחי הבנייה המותרים על פי התכנית החלה במקום. 
תוספת 50 מ"ר שטחי בנייה עיקריים בכל מגרש סה"כ תוספת 

250 מ"ר בכל המגרשים.
קביעת קווי בניין חדשים.

תוספת קומה ותוספת יח"ד אחת בכל מגרש, סה"כ תוספת 5 
יח"ד בכל התכנית. 

העברת שטחי בנייה בין הקומות. 
קביעת הוראות בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7243 עמוד  התשעו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2016

בתאריך 25/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ובנייה קסם,  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-9788409
כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון: 03-9370492, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: גבעת שמואל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
427-0124453

שם התכנית: התחדשות עירונית - רחוב בן גוריון 6,4,2 
- שינוי לממ/ 853

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת 
גרסת:   427-0124453 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמואל 

הוראות - 42 תשריט - 34
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ממ/ 853/ 12/ א שינוי 

ממ/ 853/ 2 שינוי 
ממ/ 853 שינוי 
ממ/ 950 שינוי 

ממ/ 3180 ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעת שמואל רחוב: בן גוריון 2 , 6 , 4, גבעת שמואל.

גושים וחלקות:
גוש: 6189, מוסדר, חלקות במלואן: 1043.

מטרת התכנית:
קביעת מתחם להתחדשות עירונית לשיפור חזות הכניסה    .1
 36 של  והריסה  פינוי  ע"י  הבנינים,  דיירי  ולרווחת  לעיר, 
מסחרי  ושטח  יח"ד   144 של  מחדש  ובינוי  קיימות,  יח"ד 

בקומת הכניסה.
לאפשר הקמת 2 בניני מגורים בני 16 קומות + קומת כניסה    .2
זכות  וכן  יח"ד,   144 סה"כ  מרתפים,   + בחלקה  מסחרית 

מעבר לציבור בחזית המערבית לאורך רחוב בן גוריון.
הגדרת תא שטח, לשטח ציבורי פתוח.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מגורים ג' לאזור מגורים ד' ושצ"פ.   .1

קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה ליעוד מגורים ד' )עם    .2
חזית מסחרית( ושצ"פ. הקמת 144 יח"ד, בשני מבנים בני 16 
קומות מגורים, מעל קומת כניסה בגובה של עד 6 מ', ומעל 

2 מרתפי חניה )מלאים או חלקיים(.
קביעת קוי בנין.   .3

קיימים,  מיבנים  הריסת  ופיתוח,  לבינוי  הנחיות  קביעת    .4
ניקוז ושלבי ביצוע.

קביעת תנאים להגשת היתרי בנייה ואיכלוס.    .5
קביעת הנחיות לטיפול בעצים בוגרים - נספח עצים בוגרים.   .6

קביעת תנאים סביבתיים.   .7

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

גבעת שמואל, גוש עציון 11 גבעת שמואל טלפון: 03-7266847

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
457-0132605

שם התכנית: הצ/ 1-4/ -371 שינוי ל–הצ/ 1-4/ 16 
- מגורים צמודי קרקע, קדימה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת:   457-0132605 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שרונים 

הוראות - 8 תשריט - 7.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
הצ/ 4/ 1/ 16 שינוי 

הצ/ 4/ 1/ 100/ א שינוי 
הצ/ 4/ 1/ 200 שינוי 

הצ/ 130 שינוי 
הצ/ מק/ 4/ 1/ 130/ ז שינוי 

הצ/ 4/ 1/ 0/ א שינוי 
הצ/ 4/ 1/ 130/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צורן קדימה רחוב: הצבר 14 א.

יישוב: צורן קדימה רחוב: הפלמ"ח 14 א.

גושים וחלקות:
גוש: 8036, מוסדר, חלקי חלקות: 106.

מטרת התכנית:
הקמת 4 יח"ד צמודות קרקע.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד מגרשים 2442 ו–2440.  .1

הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד.  .2
הגדלת שטח עיקרי מ–480 מ"ר ל–960 מ"ר.  .3

יציאה לגג פתוח.  .4
שינוי קו בנין צידי דרום מערבי מ–3 מ' ל–3.00 מ' עד 3.60 מ'.  .5

הגדלת תכסית מ–12% ל–,60%,   .6
קביעת זכויות בנייה.  .7

קביעת זכות מעבר לדרך גישה פרטית.  .8

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שרונים, הצורן 4 נתניה 42504 

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.
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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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
414-0292391

שם התכנית: רח/-8/12 הרחבת שימושים והגדלת 
שטחי בנייה בשב"צ רחוב הרב מזרחי יעקב 3

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

414-0292391 גרסת: הוראות - 15 תשריט - 9.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ במ/ 12 שינוי 

רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בין הרחובות הרב מזרחי יעקב ושמשון צור.

גושים וחלקות:
גוש: 5478, מוסדר, חלקות במלואן: 31.

מגרשים:
36 בהתאם לתכנית רח/ במ/ 12

מטרת התכנית:
למבנים  המיועד  בשטח  והשימושים  התכליות  הרחבת    .1

ומוסדות ציבור.
הגדלת שטחים עיקריים ותוספת קומות.   .2

עיקרי הוראות התכנית:
חינוך,  בנייני  הבאים:  השימושים  יותרו  התכנית  בשטח    .1

תרבות, דת, ספורט, קהילה, בריאות ובידור.
תוספת 3234 מ"ר כך שסה"כ שטחים עיקריים מעל הקרקע    .2

יהיו 4638 מ"ר)200% משטח המגרש(.
הגדלת שטחי שירות עד 40% משטח המגרש )סה"כ 928 מ"ר(.   .3

הגדלת מס' קומות כך שיהיו 5 קומות.   .4
קביעת קוי בנין.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9315 עמוד  התשעו,   ,7327 הפרסומים  ובילקוט   22/09/2016

בתאריך 24/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0153700

שם התכנית:הרצל פינת משה מזרחי רח/11/84/ב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת:   414-0153700 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  רחובות 

הוראות - 36 תשריט - 20
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ 84/ 11 שינוי 

רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: הרצל 31 .

הרצל פינת משה מזרחי

גושים וחלקות:
גוש: 3697, מוסדר, חלקות במלואן: 380, 383, 385.

מגרשים:
A,C,D,E,B בהתאם לתכנית רח/ 84/ 11

מטרת התכנית:
חידוש מרכז מסחרי "מילצ'ן" שברחוב הרצל. 

מבני  שני  ומעל  ציבורית  וקומה  חדש  מסחרי  מרכז  הקמת 
מגורים בני 13 קומות ו–70 יח"ד סה"כ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע ממסחר, חניה ושצ"פ למגורים, מסחר    .1

ומבני ומוסדות ציבור.
בתכנית  וחלוקה  איחוד  תכנית  לעריכת  הוראות  קביעת    .2

עתידית.
קביעת זכויות והוראות בנייה.   .3

הריסת מבנים קיימים.   .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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442 
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טב/ במ/ 2504 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

גושים וחלקות:
גוש: 8049, מוסדר, חלקי חלקות: 19, 20.

מטרת התכנית:
מגרשים  שלושה  ויצירת  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד 

במקום הארבעה המאושרים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ג' לדרך ומשביל למגורים ג'.   .1

תוספת 9 יח"ד ל–15 יחידות מאושרות כך שסה"כ מציעה    .2
התכנית בניית 24 יח"ד.

כך  שירות  שטחי  וכ–876  עיקרי  שטח  מ"ר  כ–2157  תוספת    .3
שסה"כ מציעה התכנית 4200 עקרי ו–1380 מ"ר שטחי שירות.

תוספת קומה רביעית וקומת מרתף.   .4
הקטנת קו הבניין האחורי מ-5 מ' ל-4 מ'.   .5

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק    .6
התכנון והבנייה ויצירת שלושה מגרשים במקום הארבעה 

המאושרים.

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

טייבה, טייבה 40400 טלפון: 09-7992808

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
402-0396051

שם התכנית:הגדלת זכיות בנייה לבית של עוני גבארה 
טב/3576

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 402-0396051 גרסת: הוראות - 9 

תשריט - 7
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
טב/ 2505 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת אלקינה רחוב טארק אבן זיאד.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
415-0158352

שם התכנית:שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר - 
רחוב ביאליק - רמלה

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

415-0158352 גרסת: הוראות - 48 תשריט - 27
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
לה/ 1000/ 15/ 1 שינוי 

לה/ 1004 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמלה רחוב: ביאליק 12 .

העיר העתיקה-מגרש בפינת הרחובות ביאליק-החליפה סולימאן, 
רמלה

גושים וחלקות:
גוש: 5624, מוסדר, חלקות במלואן: 4.

מטרת התכנית:
תוספת תכלית מסחרית לייעוד הקיים-מגורים.

קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת תכלית מסחרית לייעוד הקיים-מגורים.

קביעת הוראות ומגבלות למסחר ולמגורים.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

ניוד שטח חדר על הגג 30 מ"ר לקומה א' )קומת המגורים(.
מתן פתרונות חניה במלואן בקרן חניה עפ"י התקנות.

להקמת  אפשרות  ומתן  מ"ר   12 פרגולה  לשטח  מגבלה  ביטול 
פרגולה 25% משטח המגרש.

שינוי בדבר עיצוב אדריכלי-מעקה גג בגובה 110 ס"מ במקום 
90 ס"מ

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3/6/2016 ובילקוט הפרסומים 7272, התשעו, עמ' 7240, בתאריך 

.25/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   , רמלה   9 משה  מבצע  רמלה, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
402-0185389

שם התכנית:איחוד מגרשים וחלוקתם מחדש 
בהסכמת הבעלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 402-0185389 גרסת: הוראות - 29 

תשריט - 17
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גוש: 4919 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 11, 12.
גוש: 4922 חלקי חלקות: 13.

מטרת התכנית:
שדרוג  תוך  החשמל,  חברת  של  פתוחה  משנה  תחנת  הקמת 
והרחבה של תחנת משנה ארעית קיימת, והקמת תחנה למעבר 
ומיון פסולת מקומית בשטח לשירותים הנדסיים במערב יבנה.

עיקרי הוראות התכנית:
ארציים,  הנדסיים  שירותים  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי   .1
נופי,  לטיפול  ושטח  לדרך  משטח  החדרה,  אזור  משטח 
וחיבור  לחשמל  משנה  תחנת  עבור  הנדסי  למתקן  לשטח 
לשטח  פסולת,  למעבר  לתחנה  לשטח  עליון,  מתח  לקווי 

דרכים, ולשטח לדרך ו/או טיפול נופי.
מתן הנחיות להקמת תחנת משנה פתוחה לחשמל.  .2

מתן הנחיות להקמת תחנה למעבר ומיון פסולת.  .3
מתן פתרון נגישות לתחנת המשנה ולתחנה למעבר פסולת.  .4

מתן הנחיות לפיתוח נופי.  .5
מתן הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים.  .6

הקצאת שטח לגבול מסדרון תשתיות עילי עבור קו מתח   .7
עליון.

מתן הנחיות להתחברות לקו מתח עליון קיים.  .8
מתן הנחיות להריסת מבנים.  .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6037 עמוד  התשעו,   ,7262 הפרסומים  ובילקוט   06/05/2016

בתאריך 10/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יבנה, 
שד דואני 3 יבנה 70600 טלפון: 08-9433380, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0128983

שם התכנית:נת/20/401/ א/24 - מסחר בתחנת דלק 
עיר ימים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0128983 

גרסת: הוראות - 40 תשריט - 17
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ מק/ 401/ 20/ א/ 1 שינוי 

נת/ 400/ 7 שינוי 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה רחוב: שד בן גוריון .

שכונת עיר ימים בדרום נתניה , סמוך לקניון עיר ימים

גושים וחלקות:
גוש: 9043, מוסדר, חלקות במלואן: 13.

מגרשים:
57 בהתאם לתכנית נת/ מק/ 401/ 20/ א/ 1

גושים וחלקות:
גוש: 7856, מוסדר, חלקי חלקות: 10.

מגרשים:
10/8 בהתאם לתכנית טב/ 2505

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, יח"ד, וקומות לבניין מגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. תוספת זכויות בנייה, סה"כ שטחים עיקריים 850 מ"ר.

2. שינוי בבינוי מ–3 קומות ל–5 קומות.
3. הוספת 2 יח"ד, סה"כ 5 יח"ד.

4. שינוי קווי בניין.
5. קביעת הוראות בנייה.

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

טייבה, טייבה 40400 טלפון: 09-7992808

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':404-0200949

שם התכנית:תחנת משנה לחשמל ותחנה למעבר 
פסולת במערב יבנה

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

404-0200949 גרסת: הוראות - 20 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מח/ 228 שינוי 
יב/ 192 שינוי 

תמא/ 16 כפיפות 
תמא/ 32 כפיפות 

תמא/ 37/ ה/ 2 כפיפות 
תמא/ 10/ ג/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנה .

מערב יבנה, ממערב לדרך 4 ומצפון לדרך 4111.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4908 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 8.
גוש: 4909 חלקי חלקות: 3, 4, 6.
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יח"ד  ומס'  בנייה מרביים, מס' קומות מרבי  קביעת שטחי  ג.  
לכל מגרש )תא שטח(.

ו/או  קיימות  דרכים  ושינוי  חדשות  דרכים  התווית  ד.  
לרבות  וכד'  גשרים  כגון  דרך  מתקני  כולל   - מאושרות 

שבילים להולכי רגל וקטע מכביש 200, וכביש 3.
קביעת הוראות עיצוב אדריכלי. ה.  

קביעת הוראות מפורטות לפיתוח פארק טבע ואדי ענבה ו.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,215 עמוד  התשעז,   ,7363 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2016

בתאריך 27/10/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
מודיעין-מכבים-  ,1 המכבים  דם  מודיעין-מכבים-רעות, 

בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-9726045 טלפון:  רעות, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
נס/ 130/ ב

שם התכנית:שכונה חדשה צפון נס ציונה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

נס/ 130/ ב 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נס/ מק/ 1/ 5 שינוי 

נס/ 1/ 2 שינוי 
נס/ מק/ 1/ 6 שינוי 

נס/ 1/ 2/ ב שינוי 
נס/ מק/ 1/ 7 שינוי 

נס/ 1/ 1 שינוי 
נס/ 1/ 1/ א/ 1 שינוי 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נס ציונה רחוב: ויצמן .

יישוב: נס ציונה רחוב: מרגולין .
צפון נס ציונה.

גושים וחלקות:
גוש: 3642 חלקות במלואן: 18 - 23, 36, 39.

גוש: 3642 חלקי חלקות: 12 - 17, 35, 43, 46, 47.
גוש: 5867 חלקי חלקות: 96.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 332 יחדות דיור.

פיתוח פארק עירוני חדש.
מרכז  ופיתוח  האימונים,  ומתקן  העורף  פיקוד  מחנה  פינוי 
תעסוקה הכולל מסחר ומשרדים בשטח המתפנה, תוך שימור 
מבנה המשטרה הבריטית לשעבר הקיים במתחם פיקוד העורף.

קביעת ייעוד לדיור מיוחד, הכולל 250 יחידות דיור לבית אבות 
/ דיור מוגן ושירותים נלווים ו/ או מעונות לסטודנטים. 

מטרת התכנית:
בעמדות  שינוי  ללא  מסחר,  לשימוש  בנייה  זכויות  הקצאת 

התדלוק והמיכלים בתחנה הקיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מתחנת דלק למסחר ותחבורה.

2. קביעת זכויות למסחר.
3. קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב לחלקה 12 בגוש 9043.

4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6039 עמוד  התשעו,   ,7262 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2016

בתאריך 10/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון: 09-8603170, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
420-0241646

שם התכנית: מד/11 מודיעין -שכונת מורשת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 420-0241646 

גרסת: הוראות - 49 תשריט - 27
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מד/ 2020 שינוי 

תממ/ 3/ 2/ ג כפיפות 
מד/ במ/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מודיעין-מכבים-רעות .

הגבעות המערביות של העיר מודיעין

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5300 חלקי חלקות: 4, 7.
גוש: 5301 חלקי חלקות: 6, 12.
גוש: 5616 חלקות במלואן: 33.

גוש: 5616 חלקי חלקות: 31, 57, 59, 61.
גוש: 5871 חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ-4,200 יח"ד + 300 יחידות 
דיור מוגן ויעודי קרקע נלווים עבור מסחר ותעסוקה. תכנון של 
ומוסדות  מבנים  עבור  שטחים  תכנון  והחניה.  התנועה  מערך 
ציבור. תכנון מערך שטחים פתוחים. שמירה על איכות הסביבה 

ומערכות תשתית.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי קרקע ל: מגורים, דיור מיוחד, מסחר ותעסוקה,  א.  
מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, פארק/ גן ציבורי, 

ספורט ונופש, דרכים.
ותנאים  בינוי  עקרונות  בנין,  קווי  בנייה,  הוראות  קביעת  ב.  

למתן היתרי בנייה.
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תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

תתל/ 36 כפיפות 
תמא/ 10/ ג/ 4 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 23/ 8 כפיפות 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3630 חלקי חלקות: 1, 30, 54, 55, 73, 74, 75, 76, 81.
גוש: 3631 חלקי חלקות: 13, 14, 19, 20, 21, 89.

גוש: 3632 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 20, 23, 24, 64, 65.
גוש: 3643 חלקי חלקות: 2, 8, 74.

גוש: 3922 חלקי חלקות: 20, 22, 24.
גוש: 3923 חלקי חלקות: 5, 33, 34, 35.

גוש: 3924 חלקי חלקות: 62, 69, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
גוש: 3925 חלקי חלקות: 2, 466.

גוש: 3946 חלקי חלקות: 235, 357, 358, 362.
גוש: 5419 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 12.

גוש: 5467 חלקי חלקות: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

מטרת התכנית:
קביעת הוראות מפורטות להקמת מסילות ברזל במקביל לכביש 
מס' 431 לצורך חיבור מסילתי מתחנת ראשונים לתחנת משה 

דיין עפ"י סעיף 119 ב' ולהקמת תחנה לתחבורה ציבורית.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למסילת הברזל, למפגש דרך/מסילה.  .1

שינוי ייעודי קרקע משטחים בייעוד דרך, חקלאי, למסילת   .2
ברזל.

קביעת הוראות והטלת מגבלות בנייה ופיתוח על שטחים   .3
הסמוכים למסילה המוצעת.

קביעת הוראות לעניין שינוי תוואי דרכים, הסדרת דרכים   .4
חקלאיות ומעברים חקלאיים.

התכנית  בתחום  לשטחים  נופי  לטיפול  הוראות  קביעת   .5
והסדרת ניקוז.

קביעת הוראות מפורטות למסילת ברזל  .6
ותחנה  דרך  מבני  להקמת  מפורטות  הוראות  קביעת   .7

לתחבורה ציבורית.
קביעת הוראות מפורטות להקמת מתקנים ומבנים הנדסיים.  .8
אפשרות לבצע הפקעות זמניות בהתאם לצורך וככל ויידרש.  .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  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577

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.

התווית דרכים חדשות.
איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב

עיקרי הוראות התכנית:
לייעודים הבאים: מגורים, שצ"פ,  ייעוד קרקע חקלאית  שינוי 
שב"צ, דיור מיוחד ומוסדות ציבור, טיילת, מתקן הנדסי, דרכים 

ודרכים משולבות.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

קביעת הוראות הבנייה לרבות צפיפות, מרווחים, גובה מבנים, 
הנחיות עיצוב ובינוי.

התווית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון 

דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
קביעת שלבים וההתניות לביצוע.

קביעת הנחיות סביבתיות.
 - לשעבר(  הבריטית  )המשטרה  מבנה  לשימור  אתר  קביעת 

והוראות לתיעוד ושימור.
קביעת זכויות בנייה, קווי בנייה, הוראות לבינוי ותנאים למתן 

היתרי בנייה.
קביעת עצים לשימור

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8199 עמוד  התשעה,   ,7098 הפרסומים  ובילקוט   07/08/2015

בתאריך 20/08/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
וכל   ,08-9383810 טלפון:   70400 ציונה  נס   9 הבנים  ציונה,  נס 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
413-0351288

שם התכנית: מסילת משה דיין - ראשונים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת מס': 413-0351288 גרסת: 

הוראות - 18 תשריט - 12
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 70 שינוי 

מח/ 1 שינוי 
רצ/ 1/ 67 שינוי 
מח/ 142 שינוי 
מח/ 147 שינוי 

רצ/ 1/ 67/ 5 שינוי 
רצ/ 1/ 1 שינוי 

רצ/ 1/ 16/ 1 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 67/ 5/ 1 שינוי 

רצ/ 1/ 16 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 3/ 6/ א כפיפות 
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גוש: 5032 חלקי חלקות: 29, 38, 40, 43, 47.
גוש: 5033 חלקות במלואן: 4 - 40, 43, 44, 46 - 52, 54, 59, 61, 

.73 ,72 ,66 ,64
גוש: 5033 חלקי חלקות: 67.

גוש: 5034 חלקות במלואן: 2 - 5, 7, 8, 10, 18, 21, 23 - 25, 31, 32, 
.53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,40 ,39 ,38 ,35
גוש: 5034 חלקי חלקות: 22, 41.

גוש: 5035 חלקות במלואן: 5 - 7, 11 - 13, 15, 16, 23 - 32, 35 - 37.

מטרת התכנית:
יישום הוראות תממ/ 3/ 21 להפיכתו של אזור תעשייה קיים 
יעודים,  קביעת  ידי  על  מתקדם  ועסקים  תעסוקה  למרכז 

שימושים, זכויות והוראות בנייה.
באמצעות  לציון  ראשון  של  המערבי  התעסוקה  אזור  שדרוג 
הוראות  הבנייה,  היקפי  הגדרת  וייעודים.  שימושים  קביעת 
הבינוי  הסדרת  רגל.  ולהולכי  לרכב  התנועה  ומערך  הבינוי 

והפיתוח לאזור התעסוקה המוצע

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מתעשייה, אזור תעשייה מעורב ותעשיה קלה    .1
קלה,  תעשייה  מסחר  מלאכה  תעסוקה,  ליעודי:  ומלאכה 
ודרכים  שביל  חניון,  עירונית,  כיכר  שצ"פ,  הנדסי,  מתקן 

מוצעת.
קביעת השימושים המותרים, זכויות והוראות בנייה ופיתוח   .2

לכלל היעודים, ובכלל זה:
קביעת אופי הבינוי, זכויות בנייה, שטחי בנייה, מס'  א.  

קומות, קווי בניין ודרישות חניה.
קביעת הוראות לשימושי התעסוקה המותרים בתחום  ב.  
התכנית: משרדים, תעשייה נקייה, תעשייה עתירת ידע, 
מרפאות,  אירועים,  אולמות  ומזנונים,  מסעדות  מסחר 

מעבדות ואכסון תיירותי עפ"י תמ"א 12.
קביעת הוראות לחזית מסחרית. ג.  

קביעת אזורים לצרכי זיקת הנאה לציבור. ד.  
הנחיות לפיתוח השטחים ציבוריים לסוגיהם. ה.  

קביעת הוראות שימוש לצרכי ציבור ו.  
הסדרת מערכת תנועה וחניה ושילובה במערכת הקיימת.    .3
דרכים  וביטול  ורוחבן,  מיקומן  חדשות  דרכים  קביעת 

ישנות.
הרחובות,  מראה  שיפור  לצורך  פיתוח  הוראות  קביעת    .4

הכניסות והשטחים הציבוריים הקיימים במתחם.
מתן זכות בנייה בהיקף כולל של כ–760,000 מ"ר.   .5

מתן הקלה בקו בניין מציר דרך 20 וציר מסילת ברזל ל–70   .6
מטר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1124 עמוד  התשעו,   ,7143 הפרסומים  ובילקוט   13/11/2015

בתאריך 12/11/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רצ/ 168/ 20

שם התכנית:אזור תעשיה מערבי - "ראשון איילון"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

רצ/ 168/ 20 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 168/ 8/ 4/ 1 שינוי 

רצ/ 168/ 8 שינוי 
רצ/ מק/ 39/ 1/ 1 שינוי 

רצ/ 170/ 15 שינוי 
רצ/ 1/ 70 שינוי 

רצ/ 1/ 1/ יא שינוי 
רצ/ 168/ 8/ 3 שינוי 
רצ/ 168/ 8/ 6 שינוי 
רצ/ 168/ 8/ 8 שינוי 

רצ/ מק/ 170/ 15/ 1 שינוי 
רצ/ מק/ 168/ 8/ 3/ 1 שינוי 

רצ/ מק/ 168/ 8/ 19 שינוי 
רצ/ 168/ 8/ 4/ 3 שינוי 

רצ/ מק/ 168/ 8/ 4/ 12 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 1/ טו שינוי 

רצ/ 1/ 1/ ב שינוי 
רצ/ 1/ 1 שינוי 

רצ/ מק/ 168/ 8/ 18 שינוי 
רצ/ מק/ 1/ 1/ יד שינוי 

רצ/ מק/ 168/ 8/ 14 שינוי 
רצ/ מק/ 168/ 8/ 15 שינוי 

רצ/ 1/ 1/ יג שינוי 
רצ/ 168/ 8/ 17 שינוי 

מח/147 שינוי 
תממ/ 3/ 21 פירוט 

תמא/ 10/ ג/ 4 כפיפות 
תתל/ 36 כפיפות 

רצ/ 168/ 8/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 18 כפיפות 
תמא/ 12 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון .

לשדרות  צפונית  איילון,  לנתיבי  מערבית  לציון,  ראשון  בעיר 
רחבעם זאבי, במתחם אזור התעשיה המערבי הפעיל של העיר.

גושים וחלקות:
גוש: 3947 חלקי חלקות: 43, 82.

גוש: 5032 חלקות במלואן: 2 - 28, 30 - 33, 36, 37, 39, 42, 48, 
.58 - 57 ,51 - 50
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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.

שי באב"ד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20339

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה,ישיבת נהר דיעה 
- נהרייה

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

מפורטת מס': ג/ 20339 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 103 שינוי 

ג/ 10682 שינוי 
ג/ 10715 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נהריה רחוב: גבעת אוסישקין .

גושים וחלקות:
גוש: 18146 חלקי חלקות: 427.

X: 209825 קואורדינטה
Y: 767325 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בית כנסת בצמוד למבנה הישיבה הקיים - כולל חלל 
בית  ומעל  תכליתי  רב  ואולם  מוגן  כחלל  בקרקע  שקוע  חצי 

כנסת עם גלריית עזרת נשים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בנייה : הגדלת אחוזי בנייה עיקריים ושירות, 
קביעת קווי בניין,קביעת תכסית,הנחיות בינוי ועיצוב אדרכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4579 עמוד  התשעד,   ,6775 הפרסומים  ובילקוט   02/05/2014

בתאריך 20/03/2014.

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 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9879827 טלפון:  נהריה  נהריה, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
455-0348243

 שם התכנית: שם התכנית ממ/4203 - 
תוספת שטחים ביחידת דיור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה 
אפק מופקדת תכנית מפורטת מס': 455-0348243 גרסת: הוראות 

- 15 תשריט - 11
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 534/ 23/ ג שינוי 

ממ/ 4031 שינוי 
שד/ 534/ 23 שינוי 

ממ/ 534/ 23/ ג/ 2 כפיפות 
ממ/ 534/ 23/ ג/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סביון רחוב: הדרום 19 .

יחידת דיור קיימת ברחוב הדרום 19 סביון.

גושים וחלקות:
גוש: 6683, מוסדר, חלקות במלואן: 228.

מגרשים:
806 בהתאם לתכנית שד/23/534

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ליחידת דיור קיימת

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ליחידת דיור קיימת : 

הגדלת מרתף קיים עד 363 מ"ר ,   *
סגירת חללים בקומה א 303.92 מ"ר )עד 102 מ"ר בתוספת    *

לקיים בשטח 201.92 מ"ר ( 
הגדלת תכסית קרקע ל–14.7% )368.0 מ"ר(   *

שינוי קו בניין לכיוון צפון מערב לחניה סגורה ומקורה 1.14    *
מ' עד 1.20 מ'.

שינוי גובה חניה עד 3.50 מ' במקום 2.70 מ'    *
הגדלת חניה מקורה וסגורה מארבע צדדיו עד 51.0 מ"ר ,    *

מתוחם 35.0 מ"ר שטח שירות 
תוספת שטח שרות עד 62.5 מ"ר   *

בליטת מרתף מקונטור המבנה הקיים   *

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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מצפה אפק, גליס 9 פתח תקוה 49277 טלפון: 03-9302051
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 302 שינוי 

ג/ 6569 שינוי 
ג/ 12567 כפיפות 
ג/ 18647 כפיפות 

עפ/ מק/ 6029/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: ברכאן דב.

המקום הוא במרכז העיר עפולה שטח התחום בפינת רחובות 
,רחוב ירושלים ורחוב יהושוע ובחזית לרחוב ברכאן. 

גושים וחלקות:
גוש: 16663, מוסדר, חלקות במלואן: 190, 191, 192, 193, 195.

X: 227500 קואורדינטה
Y: 723475 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מס'  הגדלת  הבנייה,  אחוזי  הגדלת  הקרקע,  ייעודי  הסדרת 
קומות, הגדלת צפיפות יח"ד ושינוי בקווי הבניין, לצורך הקמת 
חנקין  יהושוע  רחובות  לכיוון  מסחרית  וחזית  מגורים  מבני 

וירושלים בעפולה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינויי ייעוד קרקע.

2. הגדלת זכויות בנייה.
3. הגדלת צפיפות יח"ד.

4. קביעת קווי בנין.
5. תוספת קומות. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9144 עמוד  התשע''ו,   ,7323 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 18/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, 
חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון: 04-6520344, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0369439

שם התכנית:תוכנית מפורטת לשינוי דרכים, שצ"פים 
ויעודי בנייה - מרכז הכפר - אעבלין

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:   261-0369439 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 18 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':212-0316315

שם התכנית:הוספת קומת מרתף, הגדלת אחוזי בנייה 
ושינוי קווי בניין - ג/22211

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

212-0316315 גרסת: הוראות - 14 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4278 שינוי 
ג/ 4872 שינוי 
ג/ 3057 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית רחוב: איריס 5 .

כביש  לבין   5 איריס  רחוב  בין  עילית  בנצרת  ממוקם  המגרש 
מ.ע.ץ מס' 75.

גושים וחלקות:
גוש: 17740, מוסדר, חלקי חלקות: 25.

X: 229450 קואורדינטה
Y: 734925 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הוספת שימוש משרדים וקביעת הוראות וזכויות בנייה לאזור 

מגורים בשכונת איריס בנצרת עילית.

עיקרי הוראות התכנית:
.הוספת שימוש למשרדים לבעלי מקצועות חופשיים.  1

הוספת קומת מרתף והגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין   .2
המותרים.

הקלה בקו בניין מדרך ראשית מס' 75, מ–100 מ' מציר הדרך   .3
לקו בניין משתנה, כמסומן בתשריט התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9036 עמוד  התשעו,   ,7320 הפרסומים  ובילקוט   09/09/2016

בתאריך 15/08/2016.

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 הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0308627

שם התכנית:תוספת זכויות ארמס עפולה ג/22323
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

215-0308627 גרסת: הוראות - 20 תשריט - 14
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תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 16400 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 8619 כפיפות 
ג/ 6069 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מערבית למרכז פיס קהילתי בין רחוב נוף הארבל מצפון לבין 

רח' השיזף מצד דרום

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15513 חלקות במלואן: 110, 111, 112, 113, 114, 115.
גוש: 15513 חלקי חלקות: 161.

X: 247600 קואורדינטה
Y: 749350 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ביטול שביל שלא בשימוש ושטח מבני ציבור שלא ניתן לניצול, 
חדשה  חלוקה  בשטח,  לקיים  בהתאם  דרך  תוואי  וקביעת 

למגרשים והגדלת מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד שטח מאזור מבנה ציבור ל אזור מגורים א' ולדרך.

2. ביטול שביל ויעודה לאזור מגורים א'.
3. שינוי ייעוד שטח מדרך למבני ציבור.

4. שינוי ייעוד שטח מדרך שרות ל שביל והארכת דרך.
5. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים ב' לדרך.

6. הקטנת קו בנין בתא שטח 114.
7. חלוקה למגרשים למגורים.

8. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
9. קביעת הוראות בנייה ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4289 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 09/03/2016.

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 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 19522/ א

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

ג/ 19522/ א 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7560 שינוי 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 984 שינוי 
ג/ 6794 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח בנוי מרכז הכפר.

X: 218284 קואורדינטה
Y: 747413 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 9999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
הישן,  הכפר  בגרעין  הדרכים  ומערכת  הקרקע  ייעודי  הסדרת 

אעבלין.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי  לרבות  בפועל  לקיים  בהתאם  קרקע  יעודי  הסדרת   .1

זכויות והוראות הבנייה.
הסדרת מערכת הדרכים וקביעת הסדרי תנועה.  .2

הקצאת שטח לחניון ציבורי.  .3
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.  .4

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 
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 מתאר מקומית מס': 
251-0248690

שם התכנית:ג/21991 - שינוי ייעוד משביל ומבני ציבור 
והגדלת מגרשים במגדל

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

251-0248690 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 

ג/ 15021 שינוי 
ג/ 4991 שינוי 
ג/ 727 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
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תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 10988 כפיפות 
ג/ 13618 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שרונה רחוב: שרונה 44 .

X: 244488 קואורדינטה
Y: 736477 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15129, מוסדר, חלקי חלקות: 4.

מטרת התכנית:
התכנית מסדירה זכויות בנייה לשימושי שמ"ח ושת"ח, פיצול 
מגרש בגודל 500 מ"ר ושינוי גאומטרי בנחלה, שינויי קווי בניין, 

הוספת מרתף והגדרת גובה למבנה מגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת מגרש נפרד בשטח 500 מ'ר )"פיצול מגרש"( מתוך    .1

הנחלה. 
שינוי קו בנין מ-5 ל-0 בהתאמה למסומן בתשריט.   .2

מתן הוראות עיצוב אדריכלי והוראות בינוי בהתאם    .3
שינוי מרווח בין בניני מגורים ובין מבני עזר למגורים.    .4

הגדרת זכויות בנייה מתוך הזכויות המאושרות לכל תא שטח.   .5
שינוי גודל מגרש מינימלי.   .6

הגדרת גובה מבנה.   .7

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

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, טלפון: 04-6628210

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: יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21301

שם התכנית:תוכנית מתאר, מרחביה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 

יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21301 
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11638 שינוי 
ג/ 20147 שינוי 
ג/ 9541 שינוי 

ג/ 19522 שינוי 
ג/ 10602 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירכא.

גושים וחלקות:
גוש: 18899 חלקי חלקות: 16, 19 - 22, 24, 26, 51, 52, 57, 65, 66, 

.183 ,182 ,179
גוש: 18911 חלקי חלקות: 3, 5, 6, 8 - 16, 40, 45, 49, 50.

גוש: 18912 חלקי חלקות: 48, 50.
גוש: 18920 חלקי חלקות: 59, 61, 62, 64.

גוש: 18921 חלקי חלקות: 5, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 73, 76.
גוש: 18922 חלקי חלקות: 13 - 18, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 52 - 

.135 ,126 - 124 ,122 ,117 ,65 ,55
גוש: 18923 חלקי חלקות: 25, 27, 28, 86, 91 - 93.

X: 221119 קואורדינטה
Y: 761636 קואורדינטה

מטרת התכנית:
התווית דרך עוקפת דרומית ירכא

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד דרך.

קביעת הוראות בנייה לביצוע הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5554 עמוד  התשע''ד,   ,6803 הפרסומים  ובילקוט   11/07/2014

בתאריך 14/05/2014.

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   ,04-9912621 טלפון:  עכו  המרכזי,  הגליל 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
206-0337824

 שם התכנית:ג/22622הפרדת מגרש מנחלה 
ושינוי גאומטרי של תחום המגורים-נחלה 44 שרונה

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:   206-0337824 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  התחתון 

הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4329 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 



ילקוט הפרסומים 7461, ד' באדר התשע"ז, 2.3.2017  4182

עיקרי הוראות התכנית:
הייעודים  ולשאר  א'  למגורים  מחקלאי  קרקע  יעודי  שינוי   .1
המאפשרים מימוש הנחלות, ביחד עם פיתוח והרחבת הישוב.

הסדרת גבולות הנחלות.  .2
קביעת והסדרת שימושים, הוראות וזכויות בנייה באזורי   .3

המגורים בחלקות א' בנחלות
לא  לתעסוקות  בנייה  וזכויות  הוראות  שימושים,  קביעת   .4

חקלאיות )פל''ח( בחלקות א' בנחלות.
קביעת התכליות המותרות לייעודי הקרקע.  .5

קביעת הנחיות בינוי ופיתוח, לאפשר הוצאת היתרי בנייה   .6
לפי ס' 145 ז' לחוק לחלק משטח התכנית.

תכנון מערכת התנועה והכבישים, תשתיות מים, ביוב וניקוז.  .7
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.  .8

אדרכלי-צפיפות  ועיצוב  בנייה  והנחיות  הוראות  קביעת   .9
אופיו  על  לשמור  במגמה  בנינים,  גובה  בנייה,  מרווחי 

הכפרי של היישוב.
קביעת שימושים תומכי מסחר, תעסוקה ותיירות.  .10

קביעת הוראות והנחיות לעריכת אחוד וחלוקה במסגרת   .11
תכנית עתידי ו/או תשריט עתידי, הנגזר/ת מתכנית זו.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של נהל התכנון 
פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל 
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 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120 טלפון: 04-6429660

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: יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21261

שם התכנית:חוות דרך התבלינים בית לחם הגלילית
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21261 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
יז/ מק/ 2293/ 4 שינוי  
יז/ מק/ 2293/ 5 שינוי  

ג/ 2293 שינוי  
תממ/ 9/ 2 כפיפות  

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

ג/ 11794 שינוי 
ג/ 7424 שינוי 
ג/ 9254 שינוי 
ג/ 3655 שינוי 

ג/ 11188 שינוי 
משצ/ 1 שינוי 
2 /97 /1 שינוי 

מק/ יז/ 7424/ 03 כפיפות 
ג/ 7866 כפיפות 

ג/ 16666 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תמא/ 23/ 15 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
מק/ יז/ 7424/ 01 כפיפות 
מק/ יז/ 3655/ 06 כפיפות 
מק/ יז/ 3655/ 05 כפיפות 
מק/ יז/ 3655/ 02 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
מק/ יז/ 16666/ 01 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מרחביה )מושב(.

בלב עמק יזרעאל. ממזרח ובסמוך לעיר עפולה, בצמוד וממזרח 
לקיבוץ מרחביה.

X: 230000 קואורדינטה
Y: 723500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16808 חלקות במלואן: 1, 11.

גוש: 16808 חלקי חלקות: 9, 12, 15.
גוש: 16809 חלקות במלואן: 1 - 12.
גוש: 16810 חלקות במלואן: 1 - 9.

גוש: 16811 חלקות במלואן: 1 - 36, 39, 41, 48, 60, 65, 66, 69, 
 177 ,174 - 105 ,103 ,101 - 96 ,93 ,90 - 84 ,81 ,79 - 76 ,73 - 71

.186 ,185 ,183 - 181 ,179 -
גוש: 16811 חלקי חלקות: 70.

גוש: 16812 חלקות במלואן: 1 - 58.
גוש: 16813 חלקות במלואן: 1 - 27, 58, 60, 61.

גוש: 16813 חלקי חלקות: 59.
גוש: 16814 חלקות במלואן: 1 - 11, 14 - 16, 19 - 22, 25 - 27, 29, 30.

גוש: 16814 חלקי חלקות: 13, 17 - 18, 23 - 24, 28.

מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר מפורטת כוללת חדשה למושב מרחביה.  .1
הסדרת תוספת הנחלות ל–122 נחלות סך הכל-בשילוב עם   .2

מרקם הישוב הקיים.
הקרקע- ויעודי  הבנייה  הבינוי,זכויות  הנחיות  התאמת   .3

לצורכי הישוב בהווה ובעתיד.
הוספת 122 יח"ד )ועוד 61 יח"ד קטנות(לישוב בו לא נקבעו   .4

יח"ד בתכנית מפורטת מאושרת )**(
"ייעוד  בשטח  הערכה.  פי  על  יח"ד   212 התכנית  בתחום   )**(
מתכנית מאושרת אחרת" קיימות 4 נחלות ומשק עזר אחד 

בהם לא קבוע מס' יח"ד בתכנית מאושרת.
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גוש: 11377 חלקות במלואן: 4 - 12, 53 - 66, 73, 83, 85.
גוש: 11377 חלקי חלקות: 72.

גוש: 11378 חלקות במלואן: 4 - 13.
X: 218250 קואורדינטה
Y: 737750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הטמפלרים  מתחם  והסדרת  בנחלות  פל"ח  שימושי  הוספת 

לשמור ושחזור

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרה והתרת שמושים נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום 
הנחיות  עם  חקלאי  שטח  ובתחום  כפרי  בישוב  המגורים  אזור 

מיוחדות לצרכי תעסוקה.
הגדרת החצר הטמפלרית במתחם לשימור ביעוד שפ"פ והגדרת 

מבנים קיימים טמפלרים למגורים ושמושי פל"ח.
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ליצירת מגרש חילופי למגורים 
הטמפלרית  לחצר  מעבר  הטמפלריות  לנחלות  פל"ח  ושימושי 

במתחם לשימור.
קביעת זכויות בנייה ותכליות תוך ניצול מושכל של תשתיות 

קיימות במושב ומניעת עומס יתר.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים 

ואופי החקלאי - כפרי של המושב.
מתן הנחיות לשמור וחזור במתחם הטמפלרי )מתחם לשימור(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7235, התשעו, עמ' 4667, בתאריך 

.29/3/2016

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 
המעוניין  וכל   ,04-6429660 טלפון:   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

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

ד.י.ו.י. )א.ר.י.( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-371411-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,30 לילינבלום 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון וייס, מפרק  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית לחם הגלילית.

גושים וחלקות:
גוש: 11378 חלקי חלקות: 20, 85.

X: 217950 קואורדינטה
Y: 737150 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת "חוות דרך התבלינים" מרכז מבקרים לצמחי מרפא ותבלין

עיקרי הוראות התכנית:
ודרך  פתוח  שטח  תיירותית  לאטרקציה  מחקלאי  ייעוד  שינוי 

וטיפול נופי

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5724 עמוד  התשע''ו,   ,7257 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2016

בתאריך 03/05/2016.

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 
המעוניין  וכל   ,04-6429660 טלפון:   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21669

שם התכנית:שמושי פל"ח בראש נחלה ושטח חקלאי 
עם הנחיות מיוחדות בית לחם הגלילית

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21669 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 2293 שינוי 

משצ/ 40 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 20152 ללא שינוי 
ג/ 20036 ללא שינוי 
ג/ 20102 ללא שינוי 

מק/ יז/ 2293/ 15 ללא שינוי 
מק/ יז/ 2293/ 10 ללא שינוי 
מק/ יז/ 2293/ 08 ללא שינוי 
מק/ יז/ 2293/ 05 ללא שינוי 

ג/ 17272 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית לחם הגלילית.

גושים וחלקות:
גוש: 11376 חלקות במלואן: 2 - 9, 11 - 24, 47 - 56, 69.

גוש: 11376 חלקי חלקות: 10, 62, 70.
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ס.פ. סיטי פארק חברה לניהול בע"מ
)ח"פ 51-428612-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.4.2017, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 96, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד מן, עו"ד, מפרק  

נאופלן בע"מ 
 )ח"פ 512219775(

)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. 

 28/05/2017 ביום  הנ"ל תתכנס  סופית של החברה  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה. 

אברהם פינק, מפרק 

צ'ארלס ריבר קונסלטנטס )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 513518050(

)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 נתנאל 

גרבר, מרח' הטייסים, 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. 

רטו מסחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-070784-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,6.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  יגאל אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק  

טריו שירותים ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-539741-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.4.2017, בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' הרכבת 58, 
קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גבאי, עו"ד, מפרק  

טיוטק טכנולוגיות
)ח"פ 51-508800-3(

)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 9.4.2017, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' הרכבת 58, 
קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גבאי, עו"ד, מפרק  

אית"ם ארץ ישראל תעשיות מתקדמות - קרנות הון 
סיכון )2991( בע"מ

)ח"פ 51-166935-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,23.4.2017 ביום  תתכנס 
היצירה 3, בית ש.א.פ, קומה 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק  
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שפע מורס בע"מ 
 )ח"פ 514784792(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

לוי, 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 28/04/2017 
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. 

שמעון לוי, מפרק 

בוטק בע"מ 
 )ח"פ 513563189(

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

נועם טרכטר, מרח' הגליל 6, כרמיאל, 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 02/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נועם טרכטר, עו"ד, מפרק 

שחל לוד בע"מ 
 )ח"פ 511026791(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/04/2017 
29ב,  היסוד  קרן  רח'  מרקס,  יעקב  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נתנאל גרבר, מפרק 

סיבאלמנט בע"מ 
 )ח"פ 514313352(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נועם טרכטר, מרח' הגליל 6, כרמיאל, 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. 

 02/07/2017 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. 

נועם טרכטר, עו"ד, מפרק 

ג'קרט בע"מ 
 )ח"פ 513495416(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אריאל רוזנברג, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו 67021, 

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 03/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריאל רוזנברג, עו"ד, מפרק 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/06/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תמר פופקו, עו"ד, מפרקת 

זירה - יחסי ציבור ואסטרטגיה תקשורתית בע"מ 
 )ח"פ 515043784(

)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 20/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עופר ליפשיץ, מרח' עם ועולמו 3, 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.

עופר ליפשיץ, עו"ד, מפרק 

ג. י. פ. תעשיות שיש בע"מ 
 )ח"פ 511148751(

)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 
אהוד ויסמן, מרח' הלסינקי 18, תל–אביב-יפו 6922618, 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.

אהוד ויסמן, עו"ד, מפרק 

כרמלים הוצאה לאור )ירושלים( בע"מ 
 )ח"פ 511840571(

)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 27/02/2017 

התקבלה   26/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,2067212 עילית  יקנעם   ,12 מירון  מרח'  צייגר,  מנחם  יעקב 

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. 

 02/07/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יעקב מנחם צייגר, עו"ד, מפרק 

שרלינקס בע"מ 
 )ח"פ 515189819(

)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 עופר 

וולף, מרח' נורית 127, נורית, 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 07/05/2017 
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. 

עופר וולף, מפרק 

אייריידשר בע"מ 
 )ח"פ 514795228(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תמר פופקו, מרח' העליה 9/16, בית שמש, 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. 
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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.

גלעד ברוכים, מפרק 

ש.ש. שבתאי שמר בע"מ 
 )ח"פ 511139875(

)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 20/12/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי 

כהן, מרח' הרצל 76, חיפה, 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.

אלי כהן, רו"ח, מפרק 

נוער עתידים בע''מ )חל''צ( 
 )ח"פ 514135904(

)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 20/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלישע 

שור, מרח' ברויאר 8, 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.

אלישע שור, מפרק

אי. אר. ניהול קרנות בע"מ 
 )ח"פ 512626821(

)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 28/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוני 

אסרף, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 
כרמל, מרח' ששת הימים 18, 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.

ישראל כרמל, מפרק 

בי. או. טים בע"מ 
 )ח"פ 512966896(

)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 21/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

חפץ, מרח' כנפי נשרים 22, 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.

אברהם חפץ, מפרק 

קאזה 770 בע"מ 
 )ח"פ 513783662(

)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 
גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברוכים, מרח' כנפי נשרים 7, 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.

גלעד ברוכים, מפרק 

דיגיטלי ברוכים בע"מ 
 )ח"פ 514408236(

)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 
גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברוכים, מרח' כנפי נשרים 7, ירושלים, למפרק החברה.
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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.

אורון לוי, עו"ד, מפרק 

אקווה טבע בע"מ 
 )ח"פ 514855428(

)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 27/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורון לוי, מרח' כנפי נשרים 25, אליכין, 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.

אורון לוי, עו"ד, מפרק 

א.ר. ברזילי-אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512781048(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/02/2017 
אטי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,2 גוריון  בן  דוד  דרך  רח'  גליק,  דליה  עו"ד  אצל  גלזר,  ברזילי 

רמת גן, 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.

אטי ברזילי גלזר, מפרקת 

אינטר-נבט בע"מ 
 )ח"פ 512077314(

)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 27/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

לבנת, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, 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.

יוני אסרף, עו"ד, מפרק  

ג.ש פחחות ורכב לצבע בע"מ 
 )ח"פ 512419995(

)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 27/02/2017 
אורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

לוי, מרח' כנפי נשרים 25, אליכין, 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.

אורון לוי, עו"ד, מפרק 

ג.ש.י. פחחות וצבע לרכב בע"מ 
 )ח"פ 512705351(

)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 27/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורון לוי, מרח' כנפי נשרים 25, אליכין, 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.

אורון לוי, עו"ד, מפרק 

א.ג. מגוון בע"מ 
 )ח"פ 513035642(

)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 27/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורון לוי, מרח' כנפי נשרים 25, אליכין, למפרק החברה.
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אזור התעשייה יורופארק, בניין ספרד, יקום, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ז'אן לוק ברבי, מפרק

קרהבו טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514430263(

)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 
טולצ'ינסקי  במשרדי   ,11:00 בשעה   23/04/2017 ביום  תתכנס 
שטרן ושות', רח' קרן היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף כהן בנמלך, עו"ד, מפרק

טרימורטי יזמות 
 )ח"פ 514605120(

)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 24/04/2017 בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' 
היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורן משה סגל, עו"ד, מפרק

קהילת אודסה 2 בע"מ 
 )ח"פ 515252617(

)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 23/04/2017 בשעה 11:00, במשרד המבורגר 
דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ  רח'  ושות',  עברון 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק

אחים עוקל קרמיקה 
 )ח"פ 511944654(

)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 

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.

רז לבנת, עו"ד, מפרק 

אסיף איכות הסביבה בע"מ 
 )ח"פ 512192014(

)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 13/04/2017 בשעה 14:00, במשרד עו"ד עוז לוטן 
עינב, עין חרוד )מאוחד( 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיל עוז, עו"ד, מפרק

פטרו-זון בע"מ 
 )ח"פ 512070459(

)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 19/04/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלעד שר, עו"ד, מפרק

ענברי חיפה בע"מ 
 )ח"פ 515001386(

)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' שד'  10:00, אצל המפרק,  19/04/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רוטשילד 34, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי ליב סטורזי, עו"ד, מפרק

הוט ייעודית בע"מ 
 )ח"פ 514706373(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   23/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 



ילקוט הפרסומים 7461, ד' באדר התשע"ז, 2.3.2017  4190

 ,2 מוהליבר  רח'   ,16:00 בשעה   20/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יהוד-מונוסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נועם סלע, עו"ד, מפרק 

ס.פ.נ.ק. מערכות בע"מ 
 )ח"פ 510965064(

)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 14/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
אורים 2, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמואל פן, מפרק

פלאט קוסמוס בע"מ
 )ח"פ 514066919(

)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 12:00, אצל שבלת ושות', רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

א. ליברמן טכנולוג'יקל סרביס )אימפורט אנד 
אקספורט( בע"מ 

 )ח"פ 510740681(

)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 17/04/2017 בשעה 08:30, אצל עו"ד שאול קרן גיל, 
רח' אלי כהן 11, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון ליברמן, מפרק 

ארד אינפו בע"מ 
 )ח"פ 513205666(

)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 5/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' 
ת"ד 12786, נצרת 16440, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרים חאג חלייף, עו"ד, מפרקת

קופרפרי בע"מ 
 )ח"פ 514831437(

)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 02/04/2017 בשעה 16:00,  אצל עו"ד שמואל רביב, 
רח' שדרות רוטשילד 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר הכט, מפרק 

ליוור הפצת מוצרי טיפוח ונקיון בע"מ 
 )ח"פ 510717614(

)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 20/04/2017 בשעה 10:00, במשרדי יונילוור 
דוח  הגשת  לשם  לוד,   ,3 גלבוע  רח'  התעופה(,  שדה  )קריית 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שפרה אליאס, רו"ח, מפרקת 

אוהלי רחמים תעשיות בע"מ 
 )ח"פ 512772724(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/04/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' המעיין 
סופי של המפרק,  דוח  2, מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דניאל זולוטוביצקי, עו"ד, מפרק

לאקי סטון בע"מ 
 )ח"פ 513156232(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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שחז - השקעות )1997( בע"מ 
 )ח"פ 512532532(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/04/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן פריד, עו"ד, מפרק

העצמה לעתידי בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-503474-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אופיר כץ, מרח' דרך מנחם בגין 52, תל אביב, טל' 03-7914774, 

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 5.4.2017, 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.

אופיר כץ, עו"ד, מפרק

יעד ח.ד.ש. 1999 סוכנויות והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-274330-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שפיגלר, מרח' 

הארנון 3, נהריה, טל' 052-2614025, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00

תתכנס ביום 19/04/2017 בשעה 10:00, אצל ד. מירקין ושות', רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי הורביץ, עו"ד, מפרק

אזימוט צפונה נכסים )1994( בע"מ 
 )ח"פ 512065715(

)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 19/04/2017 בשעה 10:00, אצל ד. מירקין ושות', רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי הורביץ, עו"ד, מפרק

אזימוט דרומה ניהול )1994( בע"מ 
 )ח"פ 512065707(

)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 19/04/2017 בשעה 10:00, אצל ד. מירקין ושות', רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי הורביץ, עו"ד, מפרק

שחז - השקעות )1997( בע"מ 
 )ח"פ 512532532(

)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 05/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

פריד, מרח' המדע 8, 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.

רונן פריד, עו"ד, מפרק
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החברה הכלכלית שליד המרכז האקדמי פרס בע"מ
)ח"פ 51-405655-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורלי און, מרח' דרך מנחם בגין 52, תל אביב, טל' 03-7914774, 

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 4.5.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורלי און, עו"ד, מפרקת

א.אמסלם שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-354890-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו אמסלם, 

מרח' נחום חפצדי 5, ירושלים, טל' 055-6682421, 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.

 ,17.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל גדעון אליאסי, 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.

אליהו אמסלם, מפרק

אם פי קימה בע"מ
)ח"פ 51-429196-2(

)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 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן שפיגלר, מפרק

רחל דואני בע"מ
)ח"פ 51-442233-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
30.12.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחל דואני, מרח' שפירא 6, ת"ד 4171, יהוד, טל' 03-5362026, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2017, בשעה 
סופי של  דוח  08.30, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל דואני, מפרקת

א.נ. יועצים מיוחדים בע"מ
)ח"פ 51-077762-6(

)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   ,22.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' 
 ,02-5635224 טל'  ירושלים,   ,48 עזה  מרח'  עו"ד,  לסטר,  ראובן 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2017, 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.

פרופ' ראובן לסטר, עו"ד, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2017, בשעה 
10.30, 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.

טל אזוגי, עו"ד, מפרק

ד"ר צבי סגל בע"מ
)ח"פ 51-429057-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624248 טל'  אביב,  תל   ,10 קרליבך  מרח'  קרינסקי,  סיביל 

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 10.6.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת,  בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיביל קרינסקי, עו"ד, מפרקת

שיק מרום אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-416186-8(

)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 
התקבלה   ,12.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6916358 טל'  אביב,  תל   ,35 המלך  שאול  מרח'  בש,  גלית 

054-5410254, 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 12.6.2017, בשעה 
17.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית בש, עו"ד, מפרקת

התקבלה   ,23.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אדם קימה, מרח' ניסים אלוני 4, תל אביב, טל' 052-8331778, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2017, בשעה 
16.00, 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.

אדם קימה, מפרק

ש.ח. שמאים בע"מ
)ח"פ 51-366614-9(

)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   ,15.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-8533123 טל'   ,7726305 אשדוד   ,9/4 האשל  מרח'  אזוגי,  טל 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2017, 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.

טל אזוגי, עו"ד, מפרק

אברמוביץ' ר.ל בע"מ
)ח"פ 51-486732-4(

)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   ,5.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל 
אזוגי, מרח' האשל 9/4, אשדוד, טל' 08-8533123, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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אהרון טירר, מרח' בן גוריון 34, רמת גן 5257352, טל' 03-5755545, 
למפרק החברה.

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

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

 ,18.6.2017 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.

אהרון טירר, עו"ד, מפרק

ממלכת כהנים בע"מ
)ח"פ 51-515887-1(

)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 16.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון כהן, מרח' 

הבציר 11, אשקלון, טל' 054-9908384, למפרק החברה.

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

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

 ,18.6.2017 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.

שמעון כהן, מפרק

ד.נ.פ. יזמות )2010( בע"מ
)ח"פ 51-450646-8(

)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 
אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

אדלמן, מרח' ביל"ו 17, רחובות, טל' 08-9491510, 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  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

ד"ר חורי ג'בור בע"מ
)ח"פ 51-458929-0(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
13.2.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,050-5926630 טל'  אעבלין,   ,2156 מת"ד  חורי,  מתיל 

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.

 ,13.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

מתיל חורי, מפרק

איפוס חברה לתיכנון ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-058261-2(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
15.2.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  השרון,  הוד   ,2/21 קציר  אפרים  מרח'  ציוני,  אורי  את 

054-4450482, 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.

אורי ציוני, מפרק

עו"ד אהרון טירר נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-217910-2(

)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   ,16.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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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 
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.

זאהר חמוד, מפרק

אליעזר קליין עו"ד
)ח"פ 51-329924-8(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
20.2.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  מוצקין,  קריית   ,49 עכו  דרך  מרח'  קליין,  אליעזר  עו"ד 

054-6330598, 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 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר קליין, עו"ד, מפרק

פינסרב פתרונות פיננסים מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-429501-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,10.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אהרון דמביץ, מכפר פינס, טל' 050-2185182, 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 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון דמביץ, מפרק

בלטיקום אוויאשין בע"מ
)ח"פ 51-419361-4(

)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   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אריה אדלמן, מרח' ביל"ו 17, רחובות, טל' 08-9491510, 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  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

גול תל הובלות בע"מ
)ח"פ 51-285256-7(

)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 15.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאהר חמוד, ממג'ד 

אלכרום 2019000, טל' 052-6197052, 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 
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.

זאהר חמוד, מפרק

מה"רן פייסל בע"מ
)ח"פ 51-404055-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאהר חמוד, ממג'ד 

אלכרום 2019000, טל' 052-6197052, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2017, בשעה 
נוף שדמות 6, הרצליה, לשם  רח'  רינגולד,  גדי  14.00, אצל עו"ד 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
דן שרון, 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 
גיא בנימין אמיר קולן, מרח' בר כוכבא 23, מגדל וי, קומה 13, 

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

מ. מימון עו"ד חברה לנאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-299675-2(

)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   ,23.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיר מימון, מרח' מצדה 19, תל אביב 6458229, טל' 03-5227076, 

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 2.7.2017, בשעה 
14.00, 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.

מאיר מימון, עו"ד, מפרק

א.ז משאבים
)ח"פ 51-423070-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם זוארץ, 

ממושב נוה מבטח, משק 30, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם זוארץ, מפרק

ש.י.ח.י. פירות וירקות בע"מ
)ח"פ 51-453698-6(

)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   ,14.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עידן גולדנברג, מרח' דרך הים 6, מרכז הכרמל, חיפה 3474103, 

טל' 04-8372672, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2017, 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.

עידן גולדנברג, עו"ד, מפרק

סיסו אנטרפרייז בע"מ
)ח"פ 51-427735-9(

)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   ,19.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שרון, 

מרח' עמישב 7, תל אביב, טל' 054-3565073, למפרק החברה.
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החלטה  התקבלה   ,1.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שורץ,  אהרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יוחנן הסנדלר 4, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון שורץ, עו"ד, מפרק

קליין קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-438100-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2017, התקבלה החלטה לפרק 
קליין, מרח' רחל 8, תל אביב,  ולמנות את שי  את החברה מרצון 

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.

שי קליין, מפרק

גראנד ברי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-506137-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  בותר,  תמר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פסטרנק 1, תל אביב, 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.

תמר בותר, עו"ד, מפרקת

לוג'יקסל בע"מ
)ח"פ 51-367030-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
של  המניות  בעלי  של  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

עץ השדה אייל ביקובסקי בע"מ
)ח"פ 51-335173-4(

)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   ,13.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 
למפרק   ,053-7575751 טל'  גבעתיים,   ,1 אפנר  מרח'  ביקובסקי, 

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 
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.

אייל ביקובסקי, מפרק

דירת דני בע"מ
)ח"פ 51-019197-6(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
21.2.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
משה ליכטנשטיין, אצל פרימר גלמן ושות', עורכי דין, אגודת 
ספורט הפועל 2, בניין 1, כניסה ב', מלחה, ירושלים, למפרק 

החברה.

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

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

 ,21.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל פרימר גלמן ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

משה ליכטנשטיין, מפרק

פורטים פוינט בע"מ
)ח"פ 51-502732-4(

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מורן קירשנר גולדברג, עו"ד, מפרק

דירה 32 בבנין 2 בקרית הסביונים בע"מ
)ח"פ 51-180869-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין ישראל פרידמן, מרח' 

ההסתדרות 58, רעננה, 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.

בנימין ישראל פרידמן, מפרק

בית שלו בכפר בע"מ 
)ח"פ 51-406183-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה  
בכתב על ידי כל בעלי המניות של החברה, לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את דרור שלו, מרח' מרכז בעלי מלאכה 17, תל–

אביב-יפו, טל' 052-5664537, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור שלו, מפרק

סייבר סקיוריטי בע"מ 
 )ח"פ 514418284(

)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   31/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2017, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור שרון, למפרקת החברה.

רח'  לכתובת:  לחברה  לפנות  מתבקשים  החברה  נושי 
שפרינצק 13, תל אביב 6473812, לידי עו"ד ליאור שרון, בתוך 
14 ימים מיום פרסום הודעה זו, בתביעת חוב בציון סכום החוב 

וביסוסו.

ליאור שרון, עו"ד, מפרקת

קירות פורחים בע"מ
)ח"פ 51-401046-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דנה שיין, מרח' אבן 

גבירול 76, ת"ד 16106, תל אביב 6116002, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דנה שיין, עו"ד, מפרקת

ניצני מאיה בע"מ
)ח"פ 51-333653-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי יעקב, מרח' הדרור 23/4, 

ראש העין, טל' 03-9309143, 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.

יוסי יעקב, מפרק

לידור חניונים 1995 בע"מ
)ח"פ 51-218001-9(

)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 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן קירשנר גולדברג, 

מרח' פסטרנק 6, תל אביב, למפרק החברה.



4199 ילקוט הפרסומים 7461, ד' באדר התשע"ז, 2.3.2017 

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. 

 27/06/2017 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. 

משה חביב, מפרק 

בוטיק דיזי 122 בע"מ 
 )ח"פ 515204535(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ליאור פרי, מרח' התעשיה 5, רעננה 4365403, 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 02/07/2017 
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. 

ליאור פרי, עו"ד, מפרק 

חנה צפתי - שרותי דואר ומשרד בע"מ 
 )ח"פ 512254418(

)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 01/02/2017 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אביגדור בן יהודה, מרח' שברץ 1, רעננה 43212, 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.

אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה 
הולנדר, מרח' ק"ם 55, 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 31/05/2017 
תל–  ,88 בגין  דרך  רח'  פרובק,  יוקל  בלס  אצל,   ,13:30 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יונה הולנדר, מפרק 

ללוי וויוי בע"מ 
 )ח"פ 515494664(

)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 עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,12 חרוצים  יד  מרח'  חסידים,  יצחק 

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 26/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק חסידים, עו"ד, מפרק 

איתי חביב בע"מ 
 )ח"פ 514497148(

)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 משה 

חביב, מרח' בית שקמה 64, בית שקמה, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 7461, ד' באדר התשע"ז, 2.3.2017  4200
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 17.82 שקלים חדשים 

עורכי  במשרד   ,10:00 בשעה   16/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת  דין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גד גראוס, מפרק

נ.מ אזימוט בע"מ 
 )ח"פ 515165173(

)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 16/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שבטי 
ישראל 24, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל אמירגוייב, עו"ד, מפרק

טו.פי.טו.די. פתרונות בע"מ 
 )ח"פ 513921205(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה   27/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 

אמיר מ' גרובר, רח' מצדה 9 בני ברק.

על סדר היום: אסיפת נושים ומינוי מפרק לחברה.

הרשומים  נושים  רק  להשתתף  זכאים  יהיו  באסיפה 
להנחת  ראיה  שיגישו  כאלו  או  החברה,  בספרי  חוב  כבעלי 
דעת דירקטוריון החברה לחוב הנטען על ידם, בצירוף תצהיר 
מאושר כדין, לעו"ד אמיר גרובר, רח' מצדה 9, בני ברק. נושי 
הנושים  באסיפת  ולהצביע  להשתתף  רשאים  יהיו  החברה 
ייפוי כוח  וזאת על פי  בעצמם או באמצעות שלוח מטעמם, 
בכתב חתום בידי נותנו )ואם נותן ייפוי הכוח הוא תאגיד, גוף 
ממשלתי או אחר, על ידי מורשי החתימה בתאגיד או בגוף, 
התאגיד  את  לחייב  זכאותם  על  אישור  בצירוף  העניין,  לפי 
או הגוף(, אשר יימסר לעו"ד אמיר גרובר בכתובת המפורטת 
הנושים.  אסיפת  מועד  לפני  שעות  מ–48  יאוחר  לא  לעיל, 
הנושים רשאים גם להשתתף באסיפה באמצעות הטלפון, מס' 

הטלפון הוא 072-2223111.
אמיר גרובר, עו"ד   
בא כוח החברה     

_____________

תיקון טעות דפוס
בילקוט  שפורסמה  מלווים  חשבים  מינוי  על  בהודעה 
המלווה  החשב  לצד   ,3651 עמ'  התשע"ז,   ,7451 הפרסומים 
"אריה ברסקי", במקום "אור עקיבא" צריך להיות "אור יהודה".

)חמ 3-140-ה3(

החברה להפצת רהיטי מרס בע"מ 
 )ח"פ 510926157(

)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 28/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורדה בן 
יעקב, מרח' יהודה הנשיא 39, תל–אביב-יפו 6939105, 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.

ורדה בן יעקב, עו"ד, מפרקת 

גני פלבן )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511841942(

)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 09:00, אצל המפרק, רח' 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גד זילברברג, עו"ד, מפרק

הוסטר בע"מ 
 )ח"פ 514742923(

)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 
עורכי  במשרד   ,10:00 בשעה   16/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת  דין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רן מרוז, מפרק

גילת קנולר גראוס ושות משרד עורכי דין 
 )ח"פ 513449264(

)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 




