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

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  25)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת איוב קרא 
הממשלה,  ראש  בהסכמת  אזורי,  פעולה  לשיתוף  השר  ידי  על 

לתפקיד סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי.

כ"ח  ביום  לכנסת  נמסרה  סגן שר  מינוי  הודעה על אישור 
בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-3281-ה4(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו  
ממנים בזה את אריאלה גילצר כץ, שופטת של בית הדין האזורי 

לעבודה, לסגנית נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1563(

                              חיים כץ                   איילת שקד
                          שר העבודה הרווחה       שרת המשפטים

                        והשירותים החברתיים
              

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  2

מינוי יושב ראש ועדת ערעור
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות 
הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
עודד מודריק, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש 

ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016(
)חמ 3-286-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 746.  1

הודעה בדבר גופים נתמכים
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985,  
אני קובע כי התאגידים האלה הם גופים נתמכים לעניין החוק 

האמור:
              

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  1

מכללה אקדמית בית ברל;  )1(

סמינר הקיבוצים - מכללה אקדמית לחינוך;  )2(

אחוה - המכללה האקדמית לחינוך.  )3(

ל' בשבט התשע"ז )26 בפברואר 2017(
)חמ 3-1888-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ד-11974, אני מסמיך את ראש מינהל שירות למעסיקים 
לפי  בסמכויותיי  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  זרים  ועובדים 

תקנות 2, 4 ו–8 לתקנות האמורות.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ד-11974, אני מסמיך את עובדי המרכז הארצי להנפקת 
רישיונות עבודה לזרים ברשות האוכלוסין וההגירה, בסמכויותיי 

לפי תקנות 2, 4 ו–8 לתקנות האמורות.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ד-11974, אני מסמיך את עובדי היחידה ליישום הסכמים 
לפי  בסמכויותיי  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  בילטראליים 

תקנות 2, 4 ו–8 לתקנות האמורות.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1

מינוי
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, אני ממנה בזה את ראש רשות 

              
ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ד, עמ' 600.  1
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מתן  על  לממונה האחראי  וההגירה במשרד הפנים  האוכלוסין 
היתרים לפי סעיף 1יג לחוק.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

י"ג בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-4177(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

הודעה על הארכת מינוי זמני לתפקיד מנהל הרשות 
הממשלתית למים ולביוב

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

אני מודיע, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 23א)א( ו–)ג( לחוק 
שהתייעצתי  לאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה  שירות 
 11( התשע"ז  בכסלו  י"א  ביום  כי  המדינה,  שירות  נציב  עם 
בדצמבר 2016(, החלטתי להאריך2 את תקופת ההטלה על משה 
גראזי למלא את תפקיד מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב 
של  קבוע  למינוי  עד  או  חודשים,  שלושה  של  נוספת  לתקופה 

מנהל הרשות, לפי המוקדם ביניהם.

א' באדר התשע"ז )27 בפברואר 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות   

האנרגיה והמים  
ס"ח התשס"ג, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1077.  2

מינוי מפקח
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-11954,  
נביל עליאן, למפקח לצורך החוק  אני ממנה את עובד משרדי, 

האמור.

במשרד  בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
)חמ 3-2490(

חיים כץ                                             
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג, עמ' 2084;  1 

    התשע"ז, עמ' 1312.

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עליאן,  נביל  משרדי,  עובד  את  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
לנותן אישור לצורך מתן רישיון עסק או היתר זמני לפי החוק 

האמור.

 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329.  1

במשרד  בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
)חמ 3-2495-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

מינוי וביטול מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק   )2(10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני  לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969 
ממנה לחברה בוועדת ערר לפי החוק את ליאורה זיידמן, אשת 

ציבור שלא מבין עובדי המדינה, במקומה של זיוה ציפין3.

תוקף המינוי לשבע שנים.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-286-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 746.  1

י"פ התשס"א, עמ' 1361.  2

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17005/2017

.212.1.2017

התאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

נהגים5.

עדכון טבלת שכר6.

.79.2.2017

12.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17006/2017

.217.1.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

עובדים סוציאליים5.
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.17012/2017

.217.1.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 2/17 השתתפות בדמי חבר באגודה 6.
מקצועית

.75.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17013/2017

.217.1.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

עובדים שהם הורים לילדים עד גיל 55.

הודעה מס' 5/17 תוספת מעונות6.

.75.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.153/2017

.21.12.2016

הסתדרות העובדים הכללית החדשה,3.
האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות /המעו"ף

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם התיקון שהגדיל תוספת בשכר ברבע 6.
אחוז ל 7.75%

.716.2.2017

1.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.154/2017

.231.1.2017

זורה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הייטק4.

כאמור בנספחים להסכם5.

קליטת עובדים מחברת לידקום אנטגרייטד סולושנס 6.
)ל.א.ס(

.719.2.2017

.831.1.2019 - 1.2.2017

.155/2017

.26.2.2017

חוזר מס' 7/17 עדכון תוספת שקלית לעובדים 6.
הסוציאליים

.719.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17007/2017

.217.1.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כאמור בחוזר5.

חוזר מס' 6/17 תוספת מעונות )זכויות הוריות( עדכון 6.
תוספת

.719.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17008/2017

.217.1.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים5.

חוזר מס' 5/17 תקרת שכר לעניין דמי חבר6.

.719.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17009/2017

.25.2.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

עובדים סוציאליים5.

חוזר מס' 4/17 תוספות שכר לעובדים סוציאליים6.

.719.2.2017

5.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17010/2017

.217.1.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 4/17 תקרת שכר לעניין דמי חבר6.

.75.2.2017

5.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17011/2017

.217.1.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 3/17 השתתפות מעסיק בתשלום בגין 6.
ארוחות לעובדים

.75.2.2017

17.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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.712.2.2017

29.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.161/2017

.215.1.2017

אלביט מערכות חיפוש והצלה ועורקי נתונים אלישרא 3.
בע"מ,

הסתדרות העובדים החדשה/ עובדי המתכת 
והאלקטרוניקה

מכשור אלקטרוני4.

כאמור בסעיף 53.

מעברת לחברת אלביט יבשה6.

.79.2.2017

15.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.162/2017

.222.1.2017

מפעל עוף הגליל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.79.2.2017

.830.9.2019 - 1.10.2016

.163/2017

.211.1.2017

חד אסף מתכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מתכת4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.79.2.2017

.830.6.2018 - 11.1.2017

.164/2017

.215.1.2017

תיאטרון באר שבע ע"ר 3,580037224.
הסתדרות העובדים

בילוי ופנאי4.

30 עובדים5.

תוספות שכר6.

.79.2.2017

.831.12.2019 - 1.1.2016

.165/2017

.219.1.2017

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה באיגוד הארצי לקציני ים

הובלה ימית4.

קצינים5.

התקשרות עם חברת איילון בביטוח בריאות6.

.79.2.2017

19.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.166/2017

.228.12.2016

מכון למיחזור פסדים העמק )1994( שותפות מוגבלת 3.
מס' 550013965,

הסתדרות החדשה
ייצור מזון4.
כאמור בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.719.2.2017
.831.12.2018 - 1.1.2017

.156/2017

.23.1.2017

חברת אבגול בע"מ ח.פ 3,512281759.
הסתדרות החדשה

ייצור פלסטיק4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.719.2.2017

.831.12.2018 - 1.1.2017

.157/2017

.214.12.2016

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי אגף בחינות בנש"מ5.

פיצוי בגין מעבר לגבעת שאול )מענקים חד פעמיים(6.

.719.2.2017

14.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.158/2017

.226.1.2017

וולקן תעשיות רכב בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ

ייצור מוצרים4.

כאמור בסעיף ג-ד5.

תנאי עבודה6.

.719.2.2017

26.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.159/2017

.21.1.2017

פחמ"ס אריזות בע"מ ח.פ 3,514609866.
הסתדרות העובדים הכללית

תעשיית נייר4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם מיום 616.12.13.

.719.2.2017

1.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.160/2017

.229.1.2017

חברת אסם השקעות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

כאמור בסעיף 52.

הסכמה על שמירת זכויות העובדים למרות המיזוג 6.
עם נסטלה
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בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם 5.

החלת הסכם בבנק לאומי מיום 17.2.2016 על בנק 6.
דיסקונט

.79.2.2017

28.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.167/2017

.21.2.2017

התאחדות לכדורגל בישראל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ספורט4.

כאמור בסעיף 58-9.

תנאי עבודה6.

.79.2.2017

.820.4.2019 - 1.2.2017

.168/2017

.21.1.2017

מכללה אקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע בע"מ,3.
הסתדרות הכללית מרחב נגב

חינוך4.

כלל העובדים5.

נוהל שעות גמישות6.

.79.2.2017

1.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.169/2017

.231.1.2017

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ,3.
מועצת הפועלים מרחב עמקים

אחסנה )ארכיב(4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.79.2.2017

31.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.170/2017

.229.12.2016

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

150 עובדי קבלן5.

קליטת עובדי קבלן6.

.722.2.2017

29.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.171/2017

.212.2.2017

בן בטחון )1989( בע"מ ח.פ 3,511417156.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי שמירה4.

שומרים ומאבטחים5.

תנאי עבודה6.

.722.2.2017

.812.2.2018 - 12.2.2017

.172/2017

.28.9.2016

אגד תעבורה בע"מ,3.
כוח לעובדים

הובלה יבשתית4.

נהגי אגד5.

הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני6.

.719.2.2017

1.6.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.173/2017

.21.2.2017

שנהב חברה לניקיון ח.פ 3,514217264.
הסתדרות העובדים הלאומית

ניקיון4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף ההסכם מיום 26.10.14 6282/2014.

.727.2.2017

1.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.174/2017

.225.1.2017

פלוטל חברה לניקיון שמירה ואבטחה בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

ניקיון4.

כלל העובדים5.

הארכת תוקף הסכם מיום 619.6.14.

.727.2.2017

25.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.175/2017

.25.2.2017

תדיראן טלקום )תטל( שותפות מוגבלת מס' 3,550241368.
הסתדרות החדשה

אלקטרוניקה4.

כלל העובדים5.

צעדי התייעלות6.

.727.2.2017

.85.2.2020 - 5.2.2017

.176/2017

.216.2.2017

המכללה האקדמית בית ברל,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

חינוך4.

כאמור בסעיף 59.

תנאי עבודה6.

.727.2.2017

.81.7.2021 - 16.2.2017

.177/2017

.22.2.2017

קדמה השקעה )2016 בע"מ(,3.
הסתדרות העובדים הלאומית 

מסחר4.

סעיפים 54-6.

אימוץ הסכם אלקטרה מיום 9.2.2014 והסכם מיום 6.
12.2.2015
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.727.2.2017

.810.2.2019 - 1.3.2017

.178/2017

.22.2.2017

חברת נמל חיפה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה - איגוד עובדי תחבורה

הובלה ימית4.

עובדי סקטור ציוד5.

תנאי עבודה6.

.727.2.2017

.831.1.2018 - 2.2.2017

.179/2017

.216.2.2017

דור אקולוגיה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מחזור4.

כאמור בסעיף 59.

תנאי עבודה6.

.727.2.2017

.816.2.2020 - 16.2.2017

.180/2017

.230.1.2017

תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי מזון והפרמצבטיקה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בסעיף 512.

תנאי עבודה6.

.719.2.2017

.831.12.2017 - 1.1.2017

.181/2017

.227.6.2016

עמותת ענב הזדמנות לשינוי,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

חינוך4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.79.2.2017

27.6.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.182/2017

.228.7.2016

בית ספר לתיאטרון חזותי בירושלים,3.
ארגון העובדים מען

חינוך4.

מורים5.

הארכת תוקף הסכם מיום 610.10.12.

.727.2.2017

28.7.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ז' באדר התשע"ז )5 במרס 2017(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0318170

שם התכנית: שינוי קווי בנין והגדלת שטחי בנייה, 
קומות ויח"ד, אם ליסון, ירושלים

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0318170.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2683 א'  שינוי  
5166 ב'  כפיפות 

מק/ 5022 א'  כפיפות 
 62 ביטול  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: אום ליסון, רחוב: אום ליסון 

 X: 223372 קואורדינטת
 Y: 627170 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 31231 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 9999 

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין והגדלת שטחי הבנייה, מס' קומות ומס' יחידות 

דיור, בשכ' אום ליסון, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי הקרקע מאזור מגורים 6 לאיזור מגורים א'.   .1

לשטחים  המאושרים  המרביים  הבנייה  אחוזי  הגדלת   .2
העיקריים מ–37.5% ל–44%. 

שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.  .3
הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתם ל–3 יח"ד.  .4

הגדלת מס' הקומות המירבי מ–2 קומות ל–3 קומות מעל   .5
קומת מרתף.

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6
קביעת הוראות בגין בנין/מבנה/גדר/מדרגות להריסה.  .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל 
כל  וכן  ידי התכנית,  על  נפגע  תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, 
קומה 4, טלפון 02-6296811. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
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הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 
המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0396457

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0396457 

המהווה שינוי לתכנית מס' בש/160 א'.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' ג'2, רמת בית שמש. רח' אליהו הנביא והנביא עודביה. 

גושים וחלקות:
גוש 34517 חלקות 21-24 וגוש 34518 חלקות 13-16. 

השטח שבין קואורדינאטות רוחב 199552 
וקואורדינאטות אורך 623164.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטחים עיקרי ושטחי שרות בשיעור של 2651.4 מ"ר  א.  

לכל התכנית, 20% לכל אחד מתאי שטח 363-370.
לשטחים עיקריים נוספו 832 מ"ר לשטח שרות נוספו 1819.4  ב.  

מ"ר במסגרת תכנית זאת.
הגדלת מס' יחידות דיור מ–199 ל–240 יח"ד. ג.  

מ–6  בתכנית,  הכלול  בנין  בכל  מגורים  קומת  של  תוספת  ד.  
קומות ל–7 קומות ו–2 קומות מתחת למפלס כניסה הקובעת.
שינוי בגודל מינימלי למחסן מ–6 מ"ר/יח"ד ל–5 מ"ר/יח"ד. ה.  

שינוי במתן הוראות בנושא זכות מעבר לכלי רכב. ו.  
ניוד זכויות בנייה בין תאי שטח לטובת שטח שרות סה"כ  ז.  

174 מ"ר נוידו בין תאי השטח לטובת שטח שרות.
שינוי משטח שרות מיועד לחניה לשטח שרות לכל מטרה. ח.  

קביעת הוראות בינוי. ט.  
שינוי מפלס הכניסה הקובעת וקביעת 0-0 חדש. י.  

קביעת שלביות ביצוע. יא.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 18.11.16
ובילקוט הפרסומים 7387, עמוד 1039, בתאריך 27.11.2016.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון:  שמש,  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טלפון:  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0396523

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0396523 

המהווה שינוי לתכנית מס' בש/160 א'.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' ג'2, רמת בית שמש. 

גושים וחלקות:
גוש 34517 חלקות 4-8. 

השטח שבין קואורדינאטות רוחב 199046 
וקואורדינאטות אורך 623415.

עיקרי הוראות התכנית: 
1736.20 מ"ר  הגדלת שטחים עיקריים ושרות בשיעור של  א.  

לכל התכנית, 20% לכל אחד מתאי השטח 311-315.
לשטחים עיקריים נוספו 895 מ"ר ולשטח שרות 841.2 מ"ר  ב.  

במסגרת תכנית זאת.
הגדלת מס' יחידות הדיור מ–110 יח"ד ל–135 יח"ד. ג.  

מ–6  בתכנית  הכלול  בנין  בכל  מגורים  קומת  של  תוספת  ד.  
קומות ל–7 קומות מעל כניסה הקובעת ותוספת קומה אחת 

מתחת לכניסה הקובעת.
קביעת גודל מחסן מינימלי לכל יח"ד 5 מ"ר במקום 6 מ"ר  ה.  

בתכנית המאושרת.
תירשם זיקת הנאה להולכי רגל ולכלי רכב, כמסומן בתשריט,  ו.  
בתחום המגרשים 311 ו–314 לצורך גישה לבנינים ולחניונים.

קביעת בינוי. ז.  
קביעת שלביות ביצוע. ח.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 18.11.16
ובילקוט הפרסומים 7387, עמ' 1040, בתאריך 27.11.2016.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון:  שמש,  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טלפון:  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0403899

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0403899 

המהווה שינוי לתכנית מס' בש/186.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ'מ'3, רמת בית שמש, רח' הגאון מוילנא. 

גושים וחלקות:
גוש 34292 חלקות 28 ו–36. 

השטח שבין קואורדינאטות רוחב 200000 
וקואורדינאטות אורך 623725.
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60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

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

תשמ"ט - 1989. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שמשון  ד.נ.  טוב  הר  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9958825,02-9958987 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' 
המעוניין  .כל   02-6290200 טל'  ירושלים,   1 המלכה  שלומציון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל. 

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
 151-0371526

שם התכנית: שינוי קווי בניין במגרשים 60 ו–61 
באזור תעשיה הר טוב א'

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 151-0371526. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות מי/בת/ 350/ד' 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה 

ישוב: אזור התעשייה הר-טוב א'

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 29632 חלק מחלקה 2 מגרשים 60-61

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין בתחום המגרשים. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/9/2016 ובילקוט פרסומים 7357, עמ 14, בתאריך 6/10/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון  שמשון  ד.נ.  טוב,  הר  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9900947/6 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון 
רשאי  המעוניין  כל   ,02-6290200 טלפון:  ירושלים,   1 המלכה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ניב ויזל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0320242 מס'  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
שרת  נוה  ותרבות  חינוך  מתחם  יעוד  שינוי   - תא/מק/4439 

בסמכות הועדה המקומית, 

עיקרי הוראות התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 42 יח"ד ולפיתוח המגרשים.

במגרשים 25,26,27 תוספת יח"ד מ–8 ל–9 יח"ד בכל מגרש.   .1
במגרש 19 תוספת 7 יח"ד מ–8 ל–15 יח"ד.   .2

במגרשים 25,26,27 הגבהת שיא הגג מ–16 מ' ל–17 מ' מעל    .3
ה–0-0.

במגרש 19 תוספת קומה מ–5 ל–6 קומות וקביעת שיא הגג    .4
ב–21 מ" מעל ה–0-0.

תוספת 250 מ"ר שטח עיקרי במגרש 19.   .5
במגרשים 25, 26 ו–27 העברת 100 מ"ר שטח שרות ממפלס    .6

מתחת לכניסה הקובעת למפלס מעל כניסה הקובעת.
העברת 35 מ"ר שטח שרות ממגרשים 25,26,27 למגרש 19    .7

ותוספת 105 מ"ר שטח שרות מעל כניסה הקובעת.
מ"ר שטח שרות ממפלס מתחחת   150 19 העברת  במגרש    .8

לכניסה הקובעת למפסל מעל כניסה הקובעת.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה וקביעת שלביות.   .9

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 7.11.16
ובילקוט הפרסומים 7380, עמוד 811, בתאריך 16.11.2016.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון:  שמש,  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טלפון:  ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
151-0343921

 שם התוכנית: מתחם מבני ציבור וחינוך 
במושב בית זית מי/710/יא'

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

ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס' 151-0343921. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי - מי/במ/710

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מטה יהודה 

ישוב: מושב בית זית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30358 מחלקה: 19 עד: 19 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
חינוך"  למבני  מ"שטח  ציבור  מבני  במתחם  וחלוקה  איחוד 

לשטח ל"מבני ציבור" ולהפך. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בקווי הבנין   .1

 4.00 לרח' מלצר( מק.ב.  )חזית  דרומי  ק.ב.  יותר שינוי  א.  
הקומות,  לכל   0.00 לק.ב.  מותרת(  בליטה  אחרי   2.50(

כמסומן בתשריט.
מ'   5.00( מ'  מ–6.00  הצפוני  הבנין  קו  של  שינוי  יותר  ב.  
הקלה(   10% לאחר  מ'  ו–4.50  מותרת  בליטה  לאחר 

ל4.50 מ', לכל הקומות, כמסומן בתשריט.
הקרקע  לקומת  הצפוני  הבנין  קו  של  שינוי  יותר  ג.  

תחתונה מ–6.00 מ' )5.00 לאחר בליטה( ל–0.00 מ'.
יותר קו בניין 0.0 בין חלקות 318 ו–319 כמסומן בתשריט. ד.  
תותר בניית מבנה אחד על 2 החלקות, ללא קיר משותף. ה.  
יותר שינוי של קו הבנין המזרחי מ–3.50 מ' ל–3.15 מ'  ו.  
)כשיעור הקלה של 10%(, וקו הבנין המערבי מ–3.50 מ' 
ל–2.80 מ' )כשיעור הקלה של 20% למגרש לא רגולרי(.

תוספת אחוזים:   .2
תוספת 20% שטח עיקרי. א.  

העברת זכויות בין המגרשים ללא שינוי בסה"כ השטחים  ב.  
המותרים. 

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    .3
לעניין פיתוח המגרשים, עיצוב אדריכלי וכדו'. 

תובטח יציבות המבנים בזמן העבודות ולאחריהן.    .4
קווי הבניין שעפ"י תכנית זו מתייחסים לבניין הקיים בלבד.    .5
החלקים המסומנים להריסה בנספח הבינוי ייהרסו כתנאי    .6

להיתר. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 - 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0492694

שם התכנית: שינוי ק.ב. ברח' נויפלד 15
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0492694.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
501-0416891, בב/105/א, בב/105/ב, בב/105/צ, בב/242

גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר 6338, חלקה בשלמות 117, חלקות בחלקן 67

מיקום/כתובת: 
רחוב ראול וולנברג

מטרת התכנית:
הרחבת מתחם מבני החינוך, הספורט והדת הקיים בשכונת נווה 
שרת באופן שייתן מענה לצרכי הציבור של השכונה המתחדשת, 
ידי שינוי חלק מהיעוד המאושר משטח ציבורי פתוח  זאת על 
בינוי  הוראות  קביעת  ציבור,  ומוסדות  למבנים  שטח  לייעוד 

וקביעת זיקת הנאה לכלי רכב.

עיקרי התכנית:
הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור והקטנת שטח ציבורי   .1

פתוח לפי סעיף 62א)א1()5( לחוק.
קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בשצ"פ מרחוב ראול   .2

וולנברג לתאי שטח 1,2 לפי סעיף 62א)א()19( לחוק.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7362 
עמוד 175 בתאריך 26/10/2016.

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, התכנית נמצאת 
במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות 
בן-גוריון 68, תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 08:00 - 

13:00, קומה ג', חדר 309, טלפון 03-7247254. 

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל אביב - יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0338004

שם התכנית: שינוי ק"ב ושינויי בינוי ברח' מלצר 13
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0338004.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

שטח התכנית: 2190.000

מיקום/כתובת: 
רשות מקומית: בני ברק
כתובות: מלצר 11, 13 

גושים וחלקות:
גוש: 6190 חלקה/ות: 318-319, 297 חלק

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להרחבת אולם קיים עפ"י סעיף 62א)א(:

1. שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף )4(.
2. תוספת שטחים עפ"י סעיף )16()א()1(.

3. העברת זכויות בין המגרשים עפ"י סעיף )6(.
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גושים וחלקות:
גוש: 6122, חלקה/ות: 241 חלק

מטרות התכנית:
שינויים בבניין חדש בבנייה עפ"י סעיף 62א)א(: 

עפ"י  מאושרת(  אחת  גג  לדירת  )מעבר  גג  דירת  תוספת  א.  
סעיף )8()5(. 

תוספת דירת שיפוע בקומת המדרון הרביעית עפ"י סעיף  ב.  
.)5()8(

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:    .1

תוספת דירת גג אחת מעבר לדירת גג אחת מאושרת,  א.  
דהיינו 2 דירות גג מעל ל–3 דירות בקומה שמתחתיהן. 
תוספת דירת שיפוע בקומת המדרון הרביעית מעבר  ב.  

למס' דירות המדרון המותרות. 
דירות הגג ייבנו עפ"י הוראות תכנית בב/מק/105/פ/1.   .2

דירות השיפוע ייבנו עפ"י הוראות תכנית בב/105/ש, למעט    .3
דירת המדרון המבוקשת בתכנית זו בקומת המדרון הרביעית, 
המותרים  העיקריים  השטחים  במסגרת  יהיה  ששטחה 

בחלקה עפ"י תכניות תקפות והקלות ככל שאושרו. 
סה"כ יותרו בחלקה 23 יח"ד לרבות דירות מדרון וגג.    .4

יותר ניוד שטחים בין הקומות.   .5
לא תותר חלוקה או תוספת יח"ד מעבר למותר עפ"י תכנית    .6

זו )למעט דירת נכה שתותר עפ"י תכניות תקפות(. 
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.    .7

המבנה המסומן להריסה ייהרס כתנאי להיתר בתאום עם    .8
היחידה לאיכ"ס, לרבות לגבי פינוי פסולת בניין. 

לא יותר הפיכת שטחי המחסנים ליח"ד נוספת וזו תהיה    .9
סטייה ניכרת. 

לא תותר כל בנייה מעל דירות הגג, למעט מתקנים טכניים    .10
רשות  עפ"י  הנדרש  ושטח  תקפה  תכנית  עפ"י  המותרים 

מוסמכת.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.8.2016 ובילקוט הפרסומים 7326, עמ' 9273, בתאריך 2.8.2016 

לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעונין  כל  אביב.  תל   ,125 בגין  דרך 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0408146

 שם התכנית: תוספת יח"ד, תוספת אחוזים 
ושינויי בינוי ברח' אשל אברהם 26

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0408146

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/345/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
467 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: אשל אברהם 26

שטח התכנית: 2053.000

מיקום/כתובת: 
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: נויפלד 15 

גושים וחלקות: 
גוש: 6195 חלקה/ות: 734

מטרות התכנית:
1. שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(. 

2. ניוד שטחים עפ"י סעיף 62א)א()9(. 

עיקרי הוראות התכנית:
קו הבניין המערבי )לשצ"פ( יהיה 1.0 מ' , ולא תותר בליטה    .1

מעבר לקו בניין זה. 
קו הבנין הדרומי )לשצ"פ( יהיה 1.9 מ', כמסומן בתשריט,    .2
הבלטת  למעט  זה,  בנין  לקו  מעבר  בליטה  כל  תותר  ולא 

מבואת הכניסה.
יותר ניוד שטחים בין קומות הבניין, לרבות לקומת הקרקע.   .3

הבינוי, לרבות גמר החזיתות, יותאם למבנה הקיים בתאום    .4
עם מה"ע. 

עוד  כל  יותרו  הבניין  לקווי  מחוץ  הקיימים  הבניין  חלקי    5
המבנה קיים. 

כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול, למעט    .6
השינויים שבתכנית זו. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 - 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0363770

שם התכנית: שינויים ותוספות רח' בן פתחיה 16
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0363770

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/105/ש, בב/מק/105/פ, 501-0211441, בב/180

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
577 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: בן פתחיה 16
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6125 מחלקה: 773 עד: 773 שלם 

גבולות התכנית: 
 מצפון- דרך ז'בוטינסקי

 ממזרח- בניין המשטרה, חלקה 774 בגוש 6125.
 ממערב- רחוב יוסף הגלילי.

 מדרום- חלקות 638, 663 בגוש 6125.

מטרות התכנית: 
גובה,  תוספת  ללא  מגורים  קומות  הוספת  בניין,  קווי  שינוי 
ושינוי  לקרקע  מתחת  שירות  לשטחי  בנייה  זכויות  הגדלת 

הוראות לתכנית עיצוב ארכיטקטוני. 

עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  לפי  מוצע.  מצב  בתשריט  כמסומן  בניין  קווי  שינוי  א.  

62א)א()4( בחוק. 
הוספת 2 קומות מגורים, מ–32 קומות מאושרות ל–34 קומות  ב.  
מוצעות ללא תוספת גובה, בסה"כ ימנה הבניין קומת כניסה 
כפולה, 34 קומות מגורים וקומה טכנית מעל מפלס הכניסה 
הקובע, קומת מסחר ו–5 קומות מרתפי חניה מתחת למפלס 

הכניסה הקובעת. לפי סעיף 62א)א()4א( בחוק.
מתחת  המותרים  השירות  לשטחי  מ"ר   1500 של  תוספת  ג.  

לקרקע, לפי סעיף 62א)א()15( בחוק. 
שינוי הוראות התכנית לעניין גינון ופיתוח השפ"פ - "הכיכר  ד.  

העירונית" - תא שטח 2B, לפי סעיף 62א)א()5( בחוק.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
העירוני , www.ramat-gan.muni.il. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 03-6753394. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קרית הממשלה, דרך מנחם 

בגין 125, קומה 13 ת"א. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
506-0487504

שם התכנית: רג/מק/1740 - הרחבת דרך מולכו
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב, 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' רג/506-0487504. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רג / 340  כפיפות  

רג / 340 / ג / 31  כפיפות  
רג / מק / 340 / ג / 17  כפיפות  
רג / מק / 340 / ג / 50 כפיפות  

גושים וחלקות:
גוש: 6189 חלקה/ות: 399 חלק

מטרות התכנית:
תוספת יח"ד עפ"י סעיף 62א)א()8(.  א.  

סעיף  עפ"י  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת   ב.  
62א)א()16()א()1(.

שינויי בינוי בקומה ג' ובדירת הגג עפ"י סעיף 62א)א()5(.  ג.  
ניוד שטחים ותוספת קומה שניתן לאשר בדרך של הקלה  ד.  

עפ"י סעיף 62א)א()9(.

עיקרי הוראות התכנית:
תותר תוספת 2 יח"ד )אחת בקומה ג' חלקית ואחת כתוספת  א.  
דירת גג בקומה ד' חלקית( סה"כ יותרו 7 יח"ד )כולל דירת 

גג, לא כולל ד. נכה(. 
תותר תוספת 20% מעבר ל–80% המותרים עפ"י התכנית  ב.  

הראשית.
הבנין  מחזיתות  נסיגה  ללא  חלקית  ג'  קומה  בניית  תותר  ג.  

הצידיות, כמסומן בנספח הבינוי.
יותרו שינויים בנסיגות בדירת הגג, כמסומן בנספח הבינוי.  ד.  

יותר ניוד שטחים בין הקומות. ה.  
התאמת  לגבי  לרבות  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ו.  

התוספת לבניין הקיים, ציפויים בחזיתות וכדו'. 
לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י  ז.  

תכנית זו, וזו תהא סטייה ניכרת, למעט דירת נכה.
חוו"ד  ואחריה עפ"י  בזמן הבנייה  יציבות הבניין  הבטחת  ח.  

מהנדס קונסטרוקציה.
לא תותר כל בנייה מעל דירת הגג, למעט מתקנים טכניים  ט.  

המותרים עפ"י תכניות תקפות.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2016 ובילקוט הפרסומים 7396, עמ' 1371, בתאריך 8.12.2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעונין  כל  אביב.  תל   ,125 בגין  דרך 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
רג/506-0281584

שם התכנית: רג/מק/1113/א' - מגדל האחדות
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב, 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 506-0281584. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתכניות: רג/ 1113 , רג/340 על תיקונייה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: , רח' דרך ז'בוטינסקי 120 פינת יוסף הגלילי 24,22 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב חיפה, רח' גרינבוים יצחק 15 שכונה : דניה

גושים וחלקות:
גוש 12255 חלקה 268 .

גוש 12255 חלקי חלקות 151,339 

עיקרי הוראות התכנית:
הקיימים  הבנייה  שטחי  להסדרת  בנייה  אחוזי  תוספת  א. 
במבנה עפ"י סעיף 62 א )א(16 )א( )1( לחוק התכנון והבנייה
)א(5  א   62 סעיף  עפ"י  בחזית המגרש  הגינון  חובת  ביטול  ב. 

לחוק התכנון והבנייה
קרקע  מפני  המותר  הבניין  גובה  לגבי  ההוראה  ביטול  ג. 

טבעית עפ"י סעיף 62 א )א( 5 לחוק התכנון והבנייה
הגבהת גובה עליית הגג מ- 5.30 מ' ל- 5.90 מ' עפ"י סעיף  ד. 

62 א )א( 4א לחוק התכנון והבנייה
הסדרת שטח לפרגולה בנוי במרווח הקדמי ב- 2 מפלסים  ה. 
עפ"י  ולמרפסות  לפרגולות  מיוחד  בניין  קו  הסדרת  תוך 

סעיף 62 א )א(4 וסעיף 62 א )א( 5 לחוק התכנון והבנייה
מ'  ל–5.5  מ'  מ–6.5  האחורי  הבניין  קו  של  נקודתי  צמצום  ו. 

עפ"י סעיף 62 א )א( 4 לחוק התכנון והבנייה 
מ'  ל–2.70  עד  מ'  מ–4.00  מזרחי  צידי  בניין  קו  צמצום  ז. 
וצמצום קו בניין צידי מערבי נקודתית מ–4.00 מ' ל–3.90 מ' 

עפ"י סעיף 62א)א(4 לחוק התכנון והבנייה
קביעת קווי בניין חדשים לפרגולה במרווח האחורי עפ"י  ח. 

סעיף 62 א )א(4 לחוק התכנון והבנייה
ג'   83 סעיף  עפ"י  המגרש  בתחומי  לשימור  עצים  קביעת  ט. 

לחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.7.2015 ובילקוט פרסומים 7103 מיום 26.8.2015 עמ' 8374

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים 15 טל: 04-8633448 חיפה וכן 
טל:   3 ביאליק  רח'  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  וכל   04-8356807

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חדוה אלמוג  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
303-0256917

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הכרמל,  חוף 
חיפה, מופקדת תכנית מפורטת מס' 303-0256917 - החלפה בין 

מגורים וחקלאי במשק 12 במושב עופר. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חכ/156/ד

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, עפר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11795 חלקי חלקות: 36
גוש: 11796 חלקי חלקות: 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' תרצה 2

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6186 מחלקה: 268 עד: 268 

גבולות התכנית: 
רחוב מולכו בשכונת מרום נווה אשר בצפון רמת גן - בצמוד 

לגבול שיפוט בני ברק, התכנית גובלת ברחובות הבאים:
מצפון: רחוב גולומב פינת רח' בארי

מדרום: רחוב תרצה

מטרות התכנית: 
הסדרת דרך קיימת ברחוב מולכו. 

עיקרי הוראות התוכנית: 
הרחבת דרך ברחוב מולכו, כמסומן בתשריט התכנית, לפי    .1

סעיף 62 א)א()2( לחוק. 
שינוי קווי בניין לחזית, לכיוון רחוב מולכו מ–4 מטר ל–2    .2

מטר, לפי סעיף 62 א)א()4( לחוק. 
הוספת שטחים עיקריים בסף 4% משטח המגרש, שהם 41    .3

מ"ר, לפי סעיף 62 א)א()16()א()1( לחוק. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
העירוני , www.ramat-gan.muni.il. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 03-6753394. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קרית הממשלה, דרך מנחם 

בגין 125, קומה 13 ת"א. 

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

תשמ"ט - 1989. 

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0163774

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
הנקראת:  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965 
חפ/מק/1141 לג' "הסדרת בנייה קיימת ברחוב גרינבוים 15 " - 

 304-0163774

תכנית מהווה שינוי לתכניות: 
יב'/1,  חפ/מק/1400  ה',  חפ/229  יב',  חפ/1400  ב',   חפ/1141 

חפ/מק/1400 יב'/4, חפ/מק/1400 פמ'

תכנית זו כפופה לתכניות :
י'/5,  חפ/229  י',  חפ/229  חפ/1465א',  ,תמא/38,  תמא/34/ב/4 

חפ/מק/1400/גב', חפ/מק/229י'/2 .
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6711 מחלקה: 492 עד: 492 בשלמות
גוש: 6711 מחלקה: 558 עד: 558 בשלמות
גוש: 6711 מחלקה: 559 עד: 559 בשלמות

מטרות התכנית: 
ומסחר  משרדים  מגדל  הקמת  לצורך  מגרשים/חלקות  איחוד 
ובינוי תוך חלוקת השימושים באופן  והסדרת הוראות עיצוב 

המאפשר תכנון מיטבי.

עיקרי הוראות התכנית: 
אחד  בנייה  למגרש  2א'   +  2 המגרשים  שני  של  איחוד  א.  

בשטח של 7530 מ"ר לפי סעיף 62א)א(1.
ממשרדים  בבניין  העיקריים  השימושים  בהיקף  שינוי  ב.  
למסחר בשיעור של עד 50% מהיעוד המסחרי המותר ע"פ 
חוק התכנון והבנייה. ניוד בשטח של 1600 מ"ר שטח עיקרי 

ממשרדים למסחר לפי סעיף 62א)א(6
הסדרת הוראות פיתוח, בינוי ועיצוב לפי סעיף 62א)א(5 ג.  

תותר העלאת שיטחי שירות מקומת המרתף לקומות עליונות. ד.  
לפי  הקרקע  לפני  מתחת  אל  עיקריים  מסחר  שטחי  ניוד  ה.  

סעיף 62א)א(9
מגדל  )תכסית  ל–70%  מ–50%  קרקע  תכסית  הגדלת  ו.  
המשרדים תישאר 50% משטח המגרש( לפי סעיף 62א)א(9

שינוי גובה המבנה לעד 84.0 מ' מעל פני הים במבנה בן 13  ז.  
קומות + 3 קומות מרתף לפי סעיף 62א)א(4א

הגדלת תכסית קומות המרתף ל100% משטח המגרש תוך  ח.  
הבטחת פתרון הנדסי לניקוז מי נגר עילי סעיף 62א)א(9

שינוי בקו בניין צידי שמאלי )מערבי( מ-4 ל 3.6 מ' וקו בנין  ט.  
אחורי מ–5 מ' ל-4 מ', לפי סעיף 62א)א(4

ללא שינוי מתכולות תכנית מפורטת יד/1094/ב'. י.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/3/2016 ובילקוט פרסומים 7233, עמ' 4582, בתאריך: 23.3.16.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  ראש   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד-מונוסון,  ובנייה 
הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה 
רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יעלה מקליס  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה יהוד-מונוסון  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0336834

שם התכנית: נת/מק/84/650 - 
הגדלת זכויות במתחם עין התכלת

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

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0336834 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/7/400

שינוי נת/4/2

עיקרי הוראות התכנית: 
לצורך הסדרת  וחקלאי  מגורים  בין   - בנחלה  החלפת שטחים 

בית מגורים קיים ושינוי קוו בנין צפוני לבית המגורים.
יהיו בהתאם לתכנית  וזכויות הבנייה בשטח התכנית  הוראות 
חכ/156/ד למעט השינויים המוצעים בתכנית והמפורטים להלן:

החלפת שטחים בין מגורים בנחלה לקרקע חקלאית תוך שמירה 
על גודל השטח המאושר.

שינוי קו בניין צפוני מ–4 מ' ל–3.8 מ' עד 2.4 מ' בהתאם למבנה 
קיים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה חוף הכרמל ד"נ חוף הכרמל, טלפון: 04-8136211 העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: רח' פל ים 

15 א' חיפה, טלפון 04-8633448(.

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

תשמ"ט - 1989. 

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף הכרמל  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
411-0324202

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 411-0324202 

- מתחם חוסן - יהוד.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 3/42/10

כפיפות תמא/2/4
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות יד/מק/5064

שינוי יד/1094
שינוי יד/11/365
שינוי ממ/4/865
שינוי יד/1094/ב

שינוי ממ/865
שינוי ממ/865/ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: יהוד-נווה אפרים
גירון אברהם, יהוד-נווה אפרים
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עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד מ–16 ל–38 יח"ד עפ"י סעיף 62א)א()8(. א. 

תוספת קומות ממרתף + 2 קומות מסחר + 6 קומות מגורים  ב. 
ל–3.5 קומות מרתף + קומת מסחר גבוהה הכוללת קומת 
גלריה + 14 קומות מגורים + ק.טכנית/גג טכני עפ"י סעיף 

62א)א()4א(.
תוספת שטחי בנייה למגורים מ–1853 מ"ר ל–2965 מ"ר עפ"י  ג. 

סעיף 62א)א1()1()א()2(.
שינוי חלוקת שטחי בנייה ע"י המרת שטחי מסחר של 1003  ד. 
מ"ר למגורים מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר 

לבנייה עפ"י סעיף 62א)א()6(.
תוספת שטחי בנייה תת קרקעיים עפ"י סעיף 62א)א1(8. ה. 

תוספת של 309 מ"ר לשטחי בנייה עפ"י סעיף 62א)א(16)א(1. ו. 

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0201350

שם התכנית: נת/מק/366/ד/15 - שכון ותיקים שינוי 
קווי בנין

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 408-0201350 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי נת/7/400
שינוי נת/366/ד

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: שפרינצק 68 שכונה: שכון ותיקים נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8217 חלקי חלקות: 53, 335

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת קווי בנין ליחידה הקדמית עפ"י מצב קיים בהתאם 

לסעיף 62 א )א( )4(, באופן הבא:
בנין צדדי  קו  מ', שינוי  ל–4.8  מ'  בנין קדמי מ–5  קו  שינוי   

צפוני מ–3 מ' עד ל–1.95 מ', בהתאם לתשריט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 1/7/16 
ובילקוט הפרסומים 7312, עמ' 9078, בתאריך 01/08/2016.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

שכונה: עין התכלת, נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8322 חלקי חלקות: 16, 315

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך מאושרת בהתאם לסעיף 62 א )א()2( לחוק.   .1

מ"ר  ל–14,435  מ"ר  מ–3,420  לבנייה  הכולל  שטח  תוספת    .2
בהתאם לסעיף 62 א )1א()6( לחוק.

בהתאם  ל–261  מ–113  לקשיש  מוגן  דיור  יחידות  תוספת    .3
לסעיף 62 א )א()8( לחוק.

תוספת קומות: מ–2 קומות למרתף + ק. כניסה + 8 קומות +    .4
חדר יציאה על הגג + גג טכני בהתאם לסעיף 62א)א()4א( 

לחוק.
שינוי לבינוי בהתאם לסעיף 62 א )א()5( לחוק ע"י קביעת    .5

גובה המרבי לקומות החדשות.
שינוי תכסית מ–30% ל–80% בהתאם לסעיף 62א)א()9( לחוק.   .6

שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62 א )א( )4( לחוק.   .7

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0346619

 שם התכנית: נת/מק/542/א/10 בניין מגורים 
גוש 9137 חלקה 102 נתניה

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

מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת: מס' 408-0346619.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/7/400

כפיפות נת/87/7/400
שינוי נת/542

שינוי נת/542/א

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

בניין מגורים גוש:9137 חלקה: 102 נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 9137 חלקות במלואן: 102
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כפיפות ל רח/2005 / י 
כפיפות ל רח/2005 / יא 

כפיפות ל רח/תמא / 4 / 2 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

גבולות התכנית:
צפונית למכון ויצמן. 

גושים וחלקות: 
גוש: 3695 מחלקה: 26 עד: 26 חלקי 
גוש: 3695 מחלקה: 37 עד: 38 שלם 
גוש: 3695 מחלקה: 42 עד: 43 שלם 

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק. 

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, עפ"י פרק ג'    .1
החדשה  החלוקה  רישום  והבנייה.  התכנון  לחוק  ז'  סימן 

יערך בהתאם לסעיף 125 לחוק. 
השטחים הציבוריים יופקעו על פי פרק ח' לפי סעיף 188    .2

לחוק התכנון והבנייה. 

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

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

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רחובות  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
208-0429969

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 208-0429969 

- מרכז יום לקשיש בכרמיאל. רחוב זמורה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג/11330 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כרמיאל

שכונת הגליל, זמורה, כרמיאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19069 מחלקה: 29 עד: 29 חלקי

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

פתוחים לקהל.

שירי חגואל סיידון  
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/86/5/1 413-0334987

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/ מק/86/5/1 

413-0334987 -

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/1/1/יג' שינוי לתוכנית 

רצ/1/1 כפיפות  
רצ/43/5/1 כפיפות   

רצ/5/1 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: יברבוים 2, ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3926, חלקה: 1182

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין קדמי לבנית מרפסות פתוחות בלבד עפ"י סעיף 

62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.
שינוי קו בנין קדמי לבנית מרפסות פתחות בלבד מ–4 מ' ל–1.5 מ'.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 19.8.16 
ובילקוט הפרסומים 7326, עמ' 9282, בתאריך 22.8.16

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ראשון לציון, הכרמל 20, ראשל"צ, טלפון: 03-9547577 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 91, קרית 
ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0289660

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' 414-0289660, 
רח/מק/2005/י/1 - טבלאות הקצאה ואיזון לתכנית רח/2005/י

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 
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צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  נהריה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 210-0446948 . 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נהריה, רח' בלפור 24 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18171 חלקה: 45 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטחי בנייה למבנה והסדרת בינוי. 

הרחבת דירה בקומת הקרקע ותוספת יחידת דיור בקומה רביעית. 
שינוי בקווי הבניין המאושרים, עבור גזוזטראות קימות. 

מרפסת  מעל  קל  קירוי  עבור  המאושרים,  בניין  בקווי  שינוי 
בקומת קרקע. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שד'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891. העתק ההתנגדות יומצא 
נצרת  הממשלה  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי 

עלית, טלפון: 04-6508508(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי נהריה 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
210-0381160

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 210-0381160 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית 210-0225995 

שינוי לתוכנית ג/851 
שינוי לתוכנית ג/במ/15

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נהריה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 21118 חלקות: 10, 23 

גוש: 21118 חלק מחלקה: 32 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי חלוקת שטחי הבנייה בחלקות 10 ו–23, קביעת גובהם של 

בניינים ושינוי בקו בנין במגרש 10 . 
שינוי בקו בנין בחלקה 10 בקבוע בתכנית .    .1

קביעת גובהם של בניינים ומס' קומות .    .2
שינוי תכנית בדבר בינוי או עיצוב .    .3

שינוי חלוקת שטחי בנייה מבלי לשנות סך השטח הכולל    .4
המותר לבנייה עפ"י תכנית 210-0225995 . 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין. שינוי תכסית .

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/11/2016 ובילקוט פרסומים 7384, עמ' 941, בתאריך 23/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה כרמיאל. כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל 100, טל' 04-9085674. 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום, כתובת: קריית הממשלה 
לעיין בה  כל המעוניין רשאי  טל' 04-6508508.  עילית,  נצרת   -

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

עדי אלדר  
יושב ראש הועדה המקומית  

לתכנון ובנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי מעלות תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מנ/מק/0613
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 

מנ / מק / 0613

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ל–ג / 11309  כפופה   

ג / 2610  שינוי לתכנית  
ג / 2614 שינוי לתכנית  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: מעלות

x = 227300 y = 768100

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19891 מחלקה: 2 עד: 2 שלם

מטרת התכנית: 
שינוי בקוי בניין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק תכנון ובנייה + הוספת 
יחידת דיור על פי סעיף 62א)א()8( ושטח שירות לפי סעיף 62א)א(3. 

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בקוי בניין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק תכנון ובנייה + הוספת 
יחידת דיור על פי סעיף 62א)א()8(* ושטח שירות לפי סעיף 62א)א(3.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/7/2013 ובילקוט פרסומים 6771, בתאריך 13/3/2014. 

כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל.  פתוחים 
מעלות   ,1 גוריון  בן  תרשיחא,  מעלות  ובנייה  לתכנון  המקומית 
טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון כתובת: 
מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טל' 04-6508503, כל המעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא  

מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
210-0446948

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
211-0466292

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0466292

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות : 
ג/9000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת .

גושים וחלקות:
גוש 16527, חלק מחלקה 2

עיקרי הוראות התכנית :
תכנית חלוקה בהסכמת הבעלים

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. 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 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת.  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
שכתובתה: ת"ד 31, מיקוד 16100, טלפון: 04/6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
הצפון שכתובתה: קריית הממשלה נצרת עילית 17000 טלפון: 

. 04/6508508

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

התשמ"ט-1989 .

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
215-0418475

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0418475 

- הסדרת חלקה 218 _ עפולה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/6569

שינוי ג/302

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

מרכז העיר ברכאן דב, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16663 חלקות במלואן: 218

גוש: 16663 חלקי חלקות: 206

תוספת יחידות דיור בשיעור % 17 עבור מגרשים 10+23 .    .5
קביעת הוראות למס' יחידות דיור קטנות .    .6

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3/6/2016 ובילקוט פרסומים 7278, עמ' 7553, בתאריך 6/6/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה נהריה, שד' הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891 ובמשרדי 
נצרת  הממשלה  קריית  כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508 טל'  עלית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נהריה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
211-0444554

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0444554 

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג/10047, ג/7117, נצ/מק/1041 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת .

גושים וחלקות:
גוש 16561, חלק מחלקה 6

מטרת התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה לצורך תוספת 4 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית : 
עיקריים,  לשטחים  בנייה  אחוזי   20% תוספת  יח"ד,   4 תוספת 
תוספת 100% אחוזי בנייה לשטחי שירות, תוספת קומה אחת 
גובה ביחס למצב המאושר, שינוי בקווי  מעל למותר, הוספת 

בניין, הגדלת תכסית קרקע. 

כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע , בבנין או בכל פרט 
וכן כל   , ידי התכנית  נפגע על  תכנוני אחר הרואה את עצמו 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
נצרת.  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
שכתובתה : ת"ד 31, מיקוד 16100 טלפון : 04/6459203. המתנגד 
מחוז  המחוזית,  הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא 
הצפון שכתובתה: קריית הממשלה נצרת עילית 17000 טלפון: 

. 04/6508508

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

התשמ"ט-1989 .
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טל'  עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  כתובת  צפון,  מחוז  המחוזית, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אינג' סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
251-0253377

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

צפון מופקדת תכנית מפורטת מס':251-0253377

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
ישוב : כפר תבור

גושים וחלקות: 
גוש: 17037, מחלקה: 122 עד: 122 
גוש: 17037, מחלקה: 617 עד: 617 

מטרת התכנית : 
הרחבת דרך לצורך הסדרת כיכר ע"פ סעיף 62א)א()2( לחוק. 

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי יעוד משצ"פ לדרך מוצעת 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
גליל מזרחי , מגדל השעון ת.ד 515 כפר תבור העתק התנגדות 
ת.ד  הממשלה  ק.  )כתובת:  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

595 נצרת עילית , טלפון: 04-6508555(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
251-0311431

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הועדה המקומיות לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  גליל 

צפון מופקדת תכנית מס' 251-0311431.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/12417, ג/19079

כפיפות: תמ"א 34ב'4, תמ"א 35, תמ"מ 2/9

עיקרי הוראות התכנית: 
שיני קווי בניין

תוספת יחידות דיור
תוספת ושינוי גובה מבנה
שינוי מס' קומות מאושר

לקבל  שניתן  תוספת  62א)א(9,  סעיף  ע"פ  בנייה  אחוזי  תוספת 
בהקלה ע"פ הוראות החוק ותוכנית ג/302

הקטנת מגרש מינימלי

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/7/2016 ובילקוט פרסומים 7310, עמ' 9024, בתאריך 28/7/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6520341 טל'  עפולה,   ,47 יהושוע  רחוב  עפולה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 
- משרד הפנים נצרת עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
בבכ/מק/16/14/16056

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
בבכ/מק16/14/1605/6 - תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא 
שטחים  הגדלת  ואיזון,  הקצאה  טבלת  עפ"י  בעלים  הסכמת 

לצורכי ציבור, הקטנת גודל מגרש מנימלי. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. דיר אל-אסד

ישוב : דיר אל-אסד

גושים/חלקות לתכנית:
גוש: 18812 )מוסדר(, חלקות בשלמותן: 5, 8, 9, 10 , 11, 13, 14, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, חלקות בחלקן: 7, 45 
גוש: 18813 )מוסדר(, חלקות בשלמותן: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,100 ,99 ,98 ,97 ,95 ,93 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,23 ,22 ,21 ,16 ,15
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, חלקות בחלקן: 7, 17, 18, 24, 31 

.110 ,108 ,96 ,34 ,32 ,
גוש: 18974 )מוסדר(, חלקות בשלמותן: 18, 30, 52, חלקות בחלקן: 

 32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,19
גוש: 18979 )מוסדר( חלקות בחלקן: 84 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים עפ"י טבלת הקצאה ואיזון. 

הגדלת שטחים לצורכי ציבור. 
הקטנת גודל מגרש מנימלי. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/09/2015, ובילקוט הפרסומים 7207, ז" באדר א תשע"ו , עמוד 

3511 בתאריך 16/02/2016

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה בקעת בית הכרם, טל' 04-9027501 ובמשרדי הוועדה 
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הגדלת מס" יחידות דיור 
שינוי תכסית קרקע 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0311704

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
גליל עליון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון, 
 .59 נחמיה  שדה   -  253-0311704 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

גרסת הוראות 15, גרסת תשריט 11.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/13033 

כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תממ/9/2 

כפיפות גע/מק/128 
כפיפות תמא/35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: הגליל העליון

ישוב: שדה נחמיה 59

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13358 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי

מטרות התכנית:
שינוי קו בנין למגרש 59 

הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין וביטול הוראה המחייבת בנייה על פי דגמים מאושרים

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 

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

ישוב: טורעאן
כתובות: טורעאן

 65 מכביש  ומערבית  טורעאן  לכפר  מזרחית  נמצא  המקום 
מצומת גולני לכוון צפון 

גושים חלקות לתכנית:
גוש: 16621 )מוסדר(, חלקות בשלמותן: -126 127

מטרת התכנית: 
איחוד וחלוקה להרחבת אזור מבנה המשק הקיים לצורך הרחבת 

הרפת הקיימת ללא הסכמת כל הבעלים

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים לפי סעיף 62א)א()1(   .1

לחוק.
לפי  ג/19079  בתכנית  הקבוע  מזערי  מגרש  גודל  הקטנת    .2

סעיף 62א)א()7( לחוק.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 13.7.16 
ובילקוט הפרסומים מס' 7400 מתאריך 13.12.16.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה ו.מ. לתכנון ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון, ת.ד. 515 
כפר תבור ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון ועדה מחוזית 
קריית הממשלה ת.ד. 595 נצרת עלית, טלפון : 04-6508508(. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מזרחי  

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0240416

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עליון,  גליל 
הלל  בית   -  253-0240416 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון, 
גרסת   ,13 גרסת הוראות:  יח"ד.  והוספת  בניין  קו  - שינוי   125

תשריט: 9.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אג/מק/034 

שינוי ג/7551 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מבואות החרמון
ישוב: בית הלל, מס' נחלה: 125

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13127 חלקה: 3 בשלמות

מטרות התכנית:
שינוי קו בניין הקבועים בתכנית ג/ 7551 , ותכנית גע/מק/034 

הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין מערבי הקבוע בתכנית ג/7551 ותכנית גע/מק/034 

מתן הוראות עבור בריכת שחיה פרטית 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/6066 
שינוי ג/20980

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. מבואות החרמון

ישוב: מתחם מ.א. מבואות החרמון

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13499 חלקה: 8 חלקי
גוש: 13656 חלקה: 1 חלקי

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש בין אזור ספורט למבני ציבור.   .1

שינוי קווי בניין.   .2
הגדלת שטח כיסוי הקרקע בתא שטח 201 מבלי לשנות את   .3

סך כל השטח הכולל המותר לבנייה. 
זכות מעבר.   .4

הוראות התכנית: 
לפי  ציבור  למבני  ספורט  אזור  בין  מחדש  וחלוקה  איחוד   .1

סעיף 62א)א( סעיף קטן 1.
שינוי קווי בניין , לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 7.  .2

שינוי בהוראות התכנית ג/6066 בדבר כיסוי הקרקע על פי   .3
סעיף 62א)א( סעיף קטן 9.

קביעת הוראות בנושא זכות מעבר להולכי רגל לפי סעיף   .4
62א)א(סעיף קטן 19.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/8/2016 ובילקוט פרסומים 7326, עמ' 9290, בתאריך 22/8/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373 
נצרת  הממשלה  קרית  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  במשרדי 
עלית טלפון: 04-6508503. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
253-0416172

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0416172 
- בית הלל 94 - איחוד וחלוקה. גר' הוראות: 14, גר' תשריט: 10.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/7551 

כפיפות ג/6540 
כפיפות ג/4712 
כפיפות ג/12997

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מבואות החרמון

ישוב: בית הלל, משק 94

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13125 חלקה: 4 בשלמות

מטרות התכנית:
הסדרת  לצורך  למגורים  חקלאי  שטח  בין  מחדש  חלוקה   .1

המצב הקיים בשטח. 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
253-0471367

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עליון,  גליל 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 253-0471367 - שדה נחמיה 
- גני משחקים - חילופי שטחים ושינוי קווי בניין. גר' הוראות: 

12, גר' תשריט: 10.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/13033 
שינוי ג/16652

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: הגליל העליון

ישוב: שדה נחמיה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 13356 חלקה: 2 חלקית
גוש: 13358 חלקה: 3 חלקית

מטרות התכנית:
הצללת גני משחקים בשדה נחמיה 

הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין  .1

שינוי גובה  .2
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים  .3

עדכון הוראות בנייה  .4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373. 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

קרית הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
253-0361584

והבנייה,  לחוק התכנון   117 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0361584 
- מבואות החרמון - מרכז קהילתי לאומנויות - גר' הוראות: 18, 

גר' תשריט: 17.
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לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, חבל אשר, ד.נ. גליל מערבי 5, טלפון: 04-9879610. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה נצרת עלית , טלפון: 04-6508503(.

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

תשמ"ט - 1989.

אביעזר )אביק( ריכב  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0336487

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 254-0336487.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/11058 

כפיפות יז/מק/11058/01

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אלונים
מרכז הקבוץ

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12311 חלקות במלואן: 10

גוש: 12311 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
גוש: 12312 חלקי חלקות: 12

עיקרי הוראות התכנית:
תכנון מפורט לב קיבוץ אלונים 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כלמעונין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ.א. עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

.)04-6508508

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

תשמ"ט - 1989.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

הסדרת קווי בניין.   .2
הוספת זכויות בנייה.   .3

הוראות לבריכת שחיה   .4

הוראות התכנית: 
הצרחת שטחים בין חקלאי ומגורים ללא שינוי בין המצב   .1

מאושר הנכנס למצב מוצע היוצא לפי סעיף 62א)א()1(
הסדרת קווי בניין לפי המצב הקיים לפי סעיף 62א)א()4(.  .2

הוספת זכויות בנייה לפי סעיף 62א)א()17(.  .3
הגדלת תכסית הבנייה לפי סעיף 62א)א(9.  .4

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/9/2016 ובילקוט פרסומים 7368, עמ' 364, בתאריך 3/11/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה, גליל עליון, ד.נ. גליל עליון 12100, טלפון: 04-6816373 
נצרת  הממשלה  קרית  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  במשרדי 
עלית טלפון: 04-6508503. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בני בן–מובחר  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה גליל עליון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
201-0279711

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 201-0279711.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג/11182

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה אשר

ישוב: גשר הזיו

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19009 מחלקה: 56 עד: 56 בשלמות

מטרות התכנית:
התעסוקה  לאזור  מ"ר   3,000 מינימלי  מגרש  גודל  קביעת   .1

ע"פ סעיף 62א)א(7 בחוק התכנון והבנייה.
ג/13381 לצורך  107 המאושרת התכנית  הארכת דרך מס'   .2
קביעת  וכן  62א)א(2  סעיף  ע"פ  התעסוקה  לאזור  גישה 
דרך הגישה בחלק הצפוני של אזור התעסוקה ע"פ סעיף 

62א)א(1 איחוד וחלוקה של מגרשים.

הוראות התכנית: 
קביעת גודל מגרש מינימלי 3000 מ"ר, בסמכות ועדה מקומית, 

ע"פ סעיף 62.א.)א(.7 בחוק התכנון והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
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חקלאית"  מ"קרקע  העלמין,  בית  של  שטח  ייעוד  שינוי    .2 
ל"בית קברות". 

הרחבת דרך בכניסה לבית העלמין.    .3 
שינוי ייעוד "בית עלמין" מתכנית מאושרת ל"קרקע חקלאית".    .4 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה 
הרגילות. כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתון,  זו  הודעה  של  פרסומה 
לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן 
- מרכז אזורי צמח - טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו 
הצפון שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000 

- טל' 04-6505808.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עידן גרינבאום  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק הירדן  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
202-0388074

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0388074 

- מעוז חיים- הסדרת מגרשים.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10506

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: בקעת בית שאן

מעוז חיים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 22984 חלקות במלואן: 8
גוש: 22984 חלקי חלקות: 6, 9

גוש: 22986 חלקות במלואן: 16, 17
גוש: 22986 חלקי חלקות: 4

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת מגרשים למגורים בשטח הקיבוץ, לפי חלוקה פנימית    .1

מוסכמת.
קביעת זכויות הבנייה, התכסית וקווי הבנין לכל מגרש.   .2

קביעת מס' יח"ד לכל מגרש ללא שינוי בסך יח"ד המאושרות.   .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
04/11/2016 ובילקוט פרסומים 7384, בתאריך 23/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "עמק המעיינות". טלפון: 04-6065859 פקס :04-6581817 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,handasa@maianot.co.il דוא"ל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית.  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
יורם קרין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
209-0342303

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 209-0342303: 

שינוי הוראות בנייה- מגרש -181 ספסופה.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/8202

כפיפות ג/12564

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: ספסופה

שטח התוכנית: 0.6450 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 14454 חלקי חלקות: 6, 7, 8

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה 7% מעל למותר בתכנית ג/8202, הגדל מס' 
קומות בקומה מעל למותר לפי תכנית ג/8202, שינוי קווי בניין 

צדדי ואחורי לפי תשרייט.
אישור ברכת שחייה קיימת עם מצללה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.03.2016 ובילקוט פרסומים 7232, עמ' 4554, בתאריך 21.3.2016, 

י"א באדר ב' התשע"ו. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה מרום הגליל. כתובת: ת.ד. 90000 דאר צפת 13110 טלפון: 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-6987734 פקס:   04-6919806
מחוז צפון, כתובת: ת.ד. 595 נצרת עלית, טלפון: 04-6508508. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית מס' 214-0486159

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0486159.

שטח תוכנית בדונם: 10.248

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בית עלמין קיבוץ האון

גושים וחלקות:
גוש: 15204 מחלקה: 31 עד: 31
גוש: 15204 מחלקה: 32 עד: 32
גוש: 15204 מחלקה: 39 עד: 39
גוש: 15205 מחלקה: 14 עד: 14

עיקרי הוראות התכנית: 
הצרחה בין השטחים של בית העלמין ושטח חקלאי. 

קביעת המגרש עליו שוכן בית העלמין כיום.    .1 
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עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.  -

קביעת קוו הבניין כמסומן ומתואר בתשריט.  -
קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.  -

קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  -

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה אבו בסמה. כתובת: שד' יצחק רגר 11, קומה ג', באר שבע, 
רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .08-6202555 טלפון: 
רשאי  המעוניין  כל   .08-6263795 טלפון:  שבע,  באר   ,4 התקווה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אברהים אלהואשלה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אבו בסמה  

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
624-0352559

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 624-0352559 

- שיונוי קווי בניין במגרש 6A בישוב דריגא'ת

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 110/02/28

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מועצה אזורית אל קסום

יישוב: דריגאת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100008 חלקי חלקות: 1

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין קדמי כמסומן בתשריט

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/12/2016 ובילקוט פרסומים 7396, עמ' 1390, בתאריך 8/12/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "אבו בסמה". כתובת: שד' יצחק רגר 11, קומה ג', באר 
ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת:   .08-6202555 טלפון:  שבע, 
רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263795. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
624-0385450

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 624-0385450 

- איחוד וחלוקת מגרשים ביישוב אלסייד

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בהתאם לתכנית 106/02/28

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אל קסום

יישוב: אל סייד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100056 חלקי חלקות: 999

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 263-0296699
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
שפלת הגליל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

צפון, מופקדת תכנית מס' 263-0296699 . 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 15756  כפיפות  

ג / 6958 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עיריית טמרה 
ישוב: טמרה )שכונה צפונית( 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18564, חלקה: 5 חלקי חלקה: 15 חלקי

גוש: 19601, חלקה: 125 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין והסדרת נגישות

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, טמרה ת.ד. 
377, טלפון: - 04-9868670. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

הועדה המחוזית, נצרת עילית ת.ד. 595 טלפון: 04-6508508.

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

תשמ"ט - 1989. 

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 624-0369447

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  בסמה  אבו 
וועדה מחוזית דרום מופקדת תכנית מפורטת: מס' 624-0369447 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
106/02/28

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית: אל קסום

ישוב: אל סייד

גושים / חלקות לתכנית:
גוש: 999999 חלקי חלקות: 1
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0485227

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
מופקדת  אילת  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0485227 מס'  מפורטת  תכנית 
השינויים  למעט  2/מק/417  מס214/03/2,  תכנית  הוראות 

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
רשות מקומית : אילת

רחוב : ששת הימים ,רובע 6

גושים וחלקות בשלמותן :
גוש : 40126 חלקה: 53,4

מטרת התכנית : 
במגרש ברחוב ששת הימים נבנה מבנה בו 31 יח"ד 5 קומות מעל 

קומה מסחרית לפי היתר בנייה 20110129 מיום 20/11/2013 .
בצמוד למגרש מצד צפון שביל ציבורי. המשכו הועתק דרומה. 
מנת  על  השכונה.  במרכז  הטבע  שמורת  אל  מוביל  השביל 
לאפשר רציפות לשביל מועתק השביל לצד דרום ע"י חילופי 

שטחים.
ברובע,  הדירות  היצע  להרחבת  דיור  יחידות  תוספת  לצורך 
אשר נבנה כמעט במלואו, ליצור דירות בנות השגה מבוקשת 
חלקן  יבנו  אשר  בהקלה(  נתקבלה  )אחת  יח"ד   7 של  תוספת 

מתחת למבנה בחלל הכפול מעל.
החניון )4 יח"ד( ויתר השתיים ע"י פיצול דירות בקומת דירות 
ללא  הקיימת  המעטפת  בתחום  התוספת  כל  התחתונה.  הגג 

הגדלת תכסית או תוספת קומות.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 20% בזכויות הבנייה למגורים לפי סעיך 62א 16)א(1  א.  

בחוק :
מאושר שטח עיקרי למגורים ג 1767 מר מוצע 2444 מר.  

מאושר שטח עיקרי למסחר 270 מר מוצע 270 מר.  
מאושר שטח שרות למגורים ג 930 מר מוצע 1442 מר.  

מאושר שטח שרות למסחר 130 מר מוצע 130 מר.  
מאושר שטח שרות מתחת ל 0.00 1550 מר מוצע 1550 מר.  

תוספת יח"ד לפי סעיף 62 א 9 בחוק ב.  
מאושר 31 יחד מוצע 38.  

תוספת קומות לפי סעיף 62א)4א( בחוק : ג.  
מאושר 5 קומות מעל מפלס 0.00 וקומת חניה מתחת ל 0.00   

מוצע 5 קומות מעל 0.00 ו–2 קומות מתחת ל0.00.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 

עיקרי הוראות התכנית: 
בהסכמה  מגרשים  וחלוקת  לאחוד  תכנונית  מסגרת  יצירת 

והתאמת קווי בניין.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/11/2016 ובילקוט פרסומים 7396, עמ' 1390, בתאריך 8/12/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "אבו בסמה". כתובת: שד' יצחק רגר 11, קומה ג', באר 
ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת:   .08-6202555 טלפון:  שבע, 
רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263795. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

רחמים יונה  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה אבו בסמה  

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס': 
602-0404350

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי הועדה 
על   602-0404350 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית 
תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 2/במ/151 למעט השינויים 

הכלולים בתכנית זו.

המבקש: אדגר ישראל ניק

שטח: 0.880 דונם

מיקום: 
רחוב השיקמה 3 ,שחמון, רובע 4

גושים וחלקות:
גוש 40084 ,חלקה 13 , אילת

מגרשים:
מגרש 224

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי זכויות הבנייה עפ"י 62א)א(16)2( :   .1

שטח עיקרי מאושר - 200 מ"ר, מוצע - 225 מ"ר.   
שינוי תכסית עפ"י 62א)א(9 :   .2

מאושר - 150 מ"ר , מוצע - 162 מ"ר )30%(   
שינוי מפלס ה- 0.00 עפ"י 62א)א(9:   .3

מאושר עפ"י היתר בנייה - +64.75 , מוצע - +64.66   
קביעת קווי בנין לבריכה עפ"י 62א)א(4:   .4

מוצע - קווי בנין צידי-שמאלי ואחורי - 1.0 מ' לבריכה בלבד.   
שינוי קווי בנין 62א)א(4:   .5

מאושר - חזית קדמי ואחורי - 5.0מ'.   
צידי/ימני וצידי/שמאלי - 4.0מ'   

מוצע - קו בנין קדמי - 5.0מ' וקו בנין אפס למצללה בחניה,   
קו בנין צידי/ימני - 4.0 מ' ושינוי נקודתי - ל–3.8 מ' וקו     

בנין אפס למצללה בחניה ,
קו בנין אחורי - 5.0 מ' , קו בנין למצללה - 3.7מ'   

קו בנין צידי-שמאלי - 4.0 מ' ושינוי נקודתי ל-3.8 מ'.   

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
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המבקש: מור כהן

שטח התכנית: __0.65 דונם

מיקום: 
מגורים במגרש מס' 182 ברח' דרך התבלינים 52, רובע 6, שכ' 

שחמון, אילת

אישור תכנית:
הגדלת זכויות בנייה:   .1

לפי סעיף 62א)א(16 )1()2(   
שטח עיקרי:   

מאושר - 180 מ"ר   
מוצע - 50 מ"ר מעל למפלס הכניסה הקובעת -    

סה"כ 230 מ"ר  
שטח שרות:   .2

שטח שרות מעל לכניסה הקובעת ללא שינוי -   
50 מ"ר )חניה 30- מ"ר , אחר- 20 מ"ר(   

שינוי בקווי בניין לבריכה וח.מכונות לפי סעיף 62א)א(4 -   .3
מאושר : 2.0 מ' , מוצע 1.0 מ'.   

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/12/16 ובילקוט הפרסומים 7409 התשע"ו, עמ' 1852 בתאריך 

27/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה, ת"ד 14, אילת 88000, טל: 08-6367114/5 ובמשרדי הועדה 
המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4 ת.ד. 68, באר- שבע 84100, 
טל: -6263820 08 וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת  

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית : 605-0166066
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0166066 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 115 / 47 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: נאות-לון רחוב: עכו מס': 3 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38324 מחלקה: 62 עד: 62 חלקי
גוש: 38324 מחלקה: 83 עד: 83 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכנית מס' 47/115/03/5 במגרש מס' 249B חד משפחתי 

עם קיר משותף באזור מגורים א' )בנה בתך( על ידי: 
הכניסה  המפלס  מעל  לבניין  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    .1
הקובעת מ–188.2 ל–292.0 לפי סעיף 62א)1א(1)א()1(כמפורט להלן: 

שטח עיקרי מ–155.2 מ"ר ל–257 מ"ר .   - 
שטחי שרות מעל לכניסה הקובעת מ–23.0 מ"ר ל–35.0   - 
מ"ר[   8.0[ מחסן  מ"ר[,   15.0[ מקורה  חנייה  עבור  מ"ר 

וממ"ד ]12.0 מ"ר[. 
שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.   .2

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 
602-0372516

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0372516 
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' 2/מק/417 ו–214/03/2 על 

כל הוראותיה, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: אילן בוסקילה

שטח התכנית: _ 0.467 דונם

מיקום: 
מגרש 145, גוש 40130 ,חלקה 56,שחמון רובע 6, אילת

הופקדה ופורסמה בי.פ. מס' 7297 מיום 4/7/16 וביום 26/09/16 
נקבעה שאינה טעונה אישור לפי סעיף 109)א( לחוק.

תוספת זכויות בנייה לפי הפרוט הבא:
תוספת זכויות בנייה של 35.03 מ"ר לשטח עיקרי -   .1

במפלס +3.40 , ללא שינוי מס' יחידות הדיור.  
ותוספת מרפסת זיז )קונזולית( בשטח של 12.60 מ"ר במפלס   

3.40 + סה"כ תוספת של 47.63 מ"ר .
עפ"י סעיף 62א)א(16)א()2(  

בינוי,  ובנספח  בתשריט  כמסומן  הקיים  הבניין  קו  שינוי    .2
עפ"י סעיף 62א)א(4.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   8318 עמ'  7297 התשע"ו,  הפרסומים  ובילקוט   1/9/16

16/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה, ת"ד 14 אילת 88000, טל: 08-6367114/5 ובמשרדי הועדה 
המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4 ת"ד 68, באר שבע 84100, 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  טל: 08-6263820 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 
602-0466797

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0466797 

תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס':
השינויים  למעט  הוראותיה,  כל  על  ו–214/03/2  2/מק/417 

הכלולים בתכנית זו.
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חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

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

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

תשמ"ט – 1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0284497
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0284497 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / 03 / 202 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, רמות רח' אלדד )ישראל שייב( 74 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38247 מחלקה: 26 עד: 26 שלם
גוש: 38247 מחלקה: 83 עד: 83 חלקי

גוש: 38247 מחלקה: 130 עד: 130 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכנית מס' 202/03/5 במגרש מס' 5012 באזור מגורים א', 
משותף ל–7 יחידות דיור חד משפחתיים ודו משפחתיים עם קיר 
משותף , עבור בית מס' 74 המסומן כ "הנחיות מיוחדות" על ידי: 
 5012 מס'  במגרש  לבנייה  המותר  השטח  סה"כ  הגדלת    1
הכולל 7 יחידות דיור מ–1680מ"ר ל–1758,23 מ"ר )ללא חנייה 
שטח  הגדלת  ידי  על  א)א1()1()א()1(   62 סעיף  לפי  מקורה( 
עיקרי מ–1120 מ"ר ל–1198,23 מ"ר תוך הוספת 78,23מ"ר מ" 

לבית מס' 74 המסומן במצב מוצע כ "הנחיות מיוחדות". 
שינוי בדבר בינוי לגבי מיקום המחסן - מתן אפשרות לבניית    .2
מחסן נפרד מהבית במקום המחסן הבנוי כחלק בלתי נפרד 

מהבית, לפי סעיף 62 א)א()5(. 
קביעת קווי בניין למחסן לפי סעיף 62 א)א()4(.   .3

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/12/2016, בילקוט פרסומים 7387, עמ' 1059, בתאריך: 27/11/2016

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0303610
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0303610 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 3/128/03/5, ד/645

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, מבצע חורב 9 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38088 מחלקה: 197 עד: 197 שלם
גוש: 38088 מחלקה: 211 עד: 211 חלקי
גוש: 38088 מחלקה: 212 עד: 212 חלקי

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

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

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

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית : 605-0393884
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0393884 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 199 / 1 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה:רמות רחוב: אשכול לוי מס': 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38372 מחלקה: 5 עד: 5 שלם
גוש: 38372 מחלקה: 6 עד: 6 שלם

גוש: 38372 מחלקה: 18 עד: 18 חלקי
גוש: 38373 מחלקה: 30 עד: 30 חלקי 
גוש: 38375 מחלקה: 25 עד: 25 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתכנית מס' 1/199/03/5 במגרשים מס' 57, 58 )מגורים ב'( 

על ידי: 
איחוד תאי שטח 57 ו–58 כמסומן בתשריט ע"פ סעיף 62א )א(    .1

סעיף קטן 1. 
הוספת 8 יח"ד מ–58 יח"ד ל–66 יח"ד )120 מ"ר שטח עיקרי    .2

ממוצע( ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 8. 
הוספת 2 קומות מ–4 קומות ל–6 קומות ע"פ סעיף 62א )א(    .3

סעיף קטן 4 א. 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ב–1876 מ"ר ע"פ סעיף    .4

62א)א1()1()א()2(, בהתאם למפורט: 
הוספת שטחים עיקריים מעל הקרקע בסך 960 מ"ר.  א.  

הוספת שטחי שרות מעל הקרקע בסך 820 מ"ר .  ב.  
מרפסות  עבור  העיקריים  לשטחים  מ"ר   12 הוספת  ג. 

ליח"ד הנוספות, סה"כ 96 מ"ר. 
נסיגה  ובדבר  המבנים  גובה  בדבר  בינוי  הוראות  שינוי    .5

בקומה העליונה ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 5. 
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט ע"פ סעיף 62א )א( סעיף    .6

קטן 4. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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מטרת התכנית: 
 118A מס'  במגרש  5/במ/4/75  5/במ/75,  מס'  לתוכנית  שינוי 
מגורים חד משפחתי עם קיר משותף , ברח' פועה 1 שכ' נווה 

מנחם, על ידי: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–151 מ"ר ל–216 מ"ר לפי סעיף    .1

62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ–130 מ"ר ל–170 מ"ר.    - 

שטחי שרות: מ–21 מ"ר ל–46 מ"ר - עבור: סככת רכב 26    - 
מ"ר, מחסן 8 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר. 

שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א )א( )5(.    .2
שינוי תכסית מרבית ל–53% לפי סעיף 62א )א( )9(.   .3

קביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף 62א)א(4.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/12/2016 בילקוט פרסומים 7387, עמ' 1060, בתאריך 27/11/2016

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

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

מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
609-0500819

 שם התכנית: מגרשים מס' 715,720-721 
שכ' נתיבות מערב

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
נתיבות, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, 

מופקדת תוכנית מפורטת מס' 609-0500819. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי לתוכנית 127/02/22 

כפיפות 609-0173526

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית : נתיבות 
שכונה : נתיבות מערב 

גושים / חלקות לתכנית :
גוש: 39857 מחלקה: 89 עד: 89 שלם

גוש: 39857 מחלקה: 108 עד: 108 חלקי
גוש:100279 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי

מטרות התכנית :
בשכונת   715,720-721 מס'  במגרשים  ויח"ד  קומות  תוספת 

נתיבות מערב. 

עיקרי הוראות התכנית :
מ'  מ–5   ,720-721 מס'  צידי-ימני במגרשים  בנין  קו  שינוי    .1

ל–3 מ' כמסומן בתשריט ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 4. 
תוספת של 4 קומות במגרשים מס' 715,720-721 מ–6 קומות   .2

ל–10 קומות ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א. 
מס'  במגרשים  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    .3

715,720-721 ב–60% ע"פ סעיף 62א )א1( )1( )א( )2(. 
שטחים עיקריים - מ–3150 מ"ר ל–5040 מ"ר.  א.  

שטחי שרות - מ-1200 מ"ר ל–1920 מ"ר.  ב.  

מטרת התכנית: 
חד   ,70 מס'  מגורים  במגרש   3/128/03/5 מס'  לתוכניות  שינוי 
משפחתי, רח' מבצע חורב 9, שכ' ו', ע"י שינוי וקביעת קו בניין 

לפי סעיף 62א)א()4(. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/11/2016 בילקוט פרסומים 7384, עמ' 948, בתאריך 23/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0315788
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0315788 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 21/140/03/5 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, הזוהר 22 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38090 מחלקה: 119 עד: 119 שלם
גוש: 38090 מחלקה: 121 עד: 121 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית מס' 21/140/03/5 במגרש מס' 21/2 מגורים חד 

משפחתי עם קיר משותף , ברח' הזוהר 54, שכ' ד', על ידי: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה )סה"כ מ–155 מ"ר ל–204 מ"ר(    .1

לפי סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ–120 מ"ר ל–160 מ"ר.    - 

שטחי שרות: מ–35 מ"ר ל–44 מ"ר - עבור: סככת רכב 24    - 
מ"ר, מחסן 8 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר. 

הגדלת תכסית קרקע מרבית ל–60% לפי סעיף 62א)א()9(.    .2
שינוי בדבר בינוי לפי סעיף 62א)א()5(.    .3

שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/12/2016 בילקוט פרסומים 7387, עמ' 1060, בתאריך  27/11/2016

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0388256
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0388256 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 75 שינוי 5/במ/4/75

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, נווה מנחם )נחל עשן( פועה 1 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38167 מחלקה: 22 עד: 22 שלם 
גוש: 38167 מחלקה: 80 עד: 80 חלקי
גוש: 38167 מחלקה: 82 עד: 82 חלקי
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בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית גת 
רחוב הקוממיות 97, טלפון:08-6874781. העתק התנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת:רח' התקוה 4 ת.ד 68 באר-

שבע, טלפון:08-6263384(

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
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.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
606-0472464

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 

"קרית גת", מופקדת תוכנית מפורטת מס' 606-0472464.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 9 / 02 / 101

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 9 / 03 / 112 / 3א
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 9 / 03 / 112 / 8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית קרית גת

השופטים  שדרות  מצפון  התכנית  גבול  קוממיות,  שכונת 
והמגרשים הגובלים ברחובות ניל"י, ביל"ו והחלוץ.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 1866 מחלקה: 70 עד: 70 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 76 עד: 76 שלם 

גוש: 1866 מחלקה: 78 עד: 130 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 138 עד: 141 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 145 עד: 145 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 146 עד: 146 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 147 עד: 147 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 149 עד: 149 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 153 עד: 153 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 184 עד: 191 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 194 עד: 202 שלם 

מגרשים: 
מגרש:1-30 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 3א 
מגרש: 1-16 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 8 

מטרות התכנית:
 א. תוספת שטחים למגרשי מגורים.

 ב. תוספת יח"ד.
 ג. שינוי הוראות בינוי.

 ד. שינוי וקביעת קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 50 מ''ר לכל מגרש - לפי סעיף 62א)א()16()א()2(.   א.  

מקורה  וחניה  למחסנים   15% בסך  שירות  שטחי  תוספת   ב.  
בתחום המגרש, ועוד 15 מ"ר לממ''דים על פי תכנית הסבה 

שאושרה בישיבה מס' 94-1. 
62א)א()8(.  סעיף  לפי  זכויות,  תוספת  ללא  יח"ד  תוספת   ג.  
כחלק  המגרש,  בתחום  תתאפשר  דיור  יחידת  תוספת 
מהבנין העיקרי, בתנאי שיוצג פתרון חניה בתחום המגרש. 

תוספת 54 יח"ד במגרשים מס' 715,720,721 מ–30 יח"ד ל–48    .4
יח"ד בכל מגרש, סה"כ 144 יח"ד. ע"פ סעיף 62א )א( סעיף 

קטן 8. 
הגדלת תכסית הקרקע המותרת במגרשים מס' 715,720-721    .5

ל–35% משטח המגרש ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 5. 

שבהם  ובשעות  בימים   , בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל, טלפון לברורים 08/9938757. 
כל  מראש.  ובתאום  קהלת  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה 
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
יומצא  ההתנגדות  העתק  נתיבות,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
למשרדי הוועדה המחוזית )קרית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע, טלפון: 08/6263791( .

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

תשמ"ט-1989 .

יחיאל זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
606-0437368

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 

"קרית גת", מופקדת תוכנית מפורטת מס' 606-0437368.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: מס' תוכנית מיוחסת: 257/02/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית קרית גת

אזור תעשיה מזרחי קרית גת 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:3027 מחלקה 5 עד: 5 חלקי 

מגרשים:
מגרש 7 שלם מתוכנית:257/02/6

מגרש :8 שלם מתוכנית 257/02/6

מטרות התכנית:
בזכויות  שינוי  ,ללא  מגרשים  איחוד  הינב  התוכנית  מטרת 

הבנייה , וכן שינוי קווי הבניין בעקבות האיחוד הנ"ל.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול קווי המגרש וקווי הבנין בקו התפר שבין שני המגרשים 

הקיימים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעונין רשאי לעיין בתוכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 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 
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האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי 
פתוחים לקהל.

חליל אלטורי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה רהט  

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מצומצמת מס' 
656-0457101

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דרום  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תמר 
מופקדת תכנית מצומצמת מס' 656-0457101, שינוי קווי בניין 
תאי שטח 67-75, נווה זהר. גרסת הוראות 7, תשריט מצב מוצע 

גרסה 6.
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התוכנית  סוג היחס 

תת"ל 35 כפיפות  
 5/112/02/10 כפיפות 
8/112/02/10 כפיפות 
656-0161281 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: "תמר"

ישוב : נווה זהר

גבולות תוכנית:
X 234746 קוארדינטה
Y 562829 קוארדינטה

גושים וחלקות לתכנית: 
גוש: 100146 חלקי חלקות: 6

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, שאושרו בתכנית 656-0161281 ובהתאם לקווי 

הבניין, שנקבעו בתכנית 8/112/02/10

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין במגרש מגורים ,תאי שטח 67-75 בהתאם למסומן 

בתשריט מוצע ע"פ סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
הוועדה המקומית תמר tamar.bartech-net.co.il .כל המעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה תמר, נווה זוהר ד.נ.ים המלח, טלפון: 08-6688841.

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

וקביעת  בחצר  מחסן  בניית  אדריכליות  הנחיות  שינוי   ד.  
הוראות בינוי לפי סעיף 62א)א()5(. 

שינוי וקביעת קוי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.   ב.  
קביעת מיקום מרחב מוגן בקו בניין 0 לפי סעיף 62א)א()5(.   ו.  

האחדה של גובה הבניינים בגבול התכנית לכדי 3 קומות   ז.  
לפי סעיף 62א)א()4א(. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעונין רשאי לעיין בתוכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 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 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית גת 
רחוב הקוממיות 97, טלפון:08-6874781. העתק התנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת:רח' התקוה 4 ת.ד 68 באר-

שבע, טלפון:08-6263384(

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
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.

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית גת  

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
618-0369595

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה- 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 618-0369595.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:  
שינוי לתכנית 17 / 03 / 407 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
7527.000

רשות מקומית: רהט
שכונה אזור תעשיה , מגרש: 34

גושים וחלקות:
גוש: 400206 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3 עד: 3 חלקי/שלם: חלקי

מטרות\עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט . 

הגדלת שטח שירות תת קרקעי ל 10% . 
הקטנת קווי בניין 

יצירת מסגרת תכנונית חוקית לרישוי מבנים קיים. 
הגדלת שטח שירות תת קרקעי. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7347, עמ' 1005 בתאריך 29/9/2016 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רהט , למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"ד 8 
רהט , טלפון: 08-9914903 ובמשרדי הועדה המחוזית, באר שבע 
)כתובת: התקוה 4 ת.ד 68 ב"ש, טלפון: 08-6263791 (. כל מעונין 
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המחוזית מחוז דרום )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 
ב"ש. טל' 08-6263791

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה תמר  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 24211-02-17

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

ח"פ בע"מ,  פלדה  תעשיות  העוגן  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-484508-0

ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גולדשטיין  יעקב  והמבקשים: 
חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל 
ראבד ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 26.3.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52315-02-17

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

ובעניין פירוק חברת מצדה גורמה בע"מ, ח"פ 51-414209-0, 

והמבקשים: עומר שמאסנה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד 
ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .1989  - תשמ"ט 
המחוזית מחוז דרום )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 

ב"ש. טל' 08-6263791(

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מצומצמת מס' 
656-0486654

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דרום  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  תמר 
מופקדת תכנית מצומצמת מס' 656-0486654, שינוי קווי בניין 
תאי שטח 61-66, נווה זהר. גרסת הוראות 4, תשריט מצב מוצע 

גרסה 3.
איחוד וחלוקה: התכנית ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 656-0161281 

כפיפות תתל/35 
כפיפות 5/112/02/10 

כפיפות ד/6/112/02/10 
כפיפות 8/112/02/10 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: "תמר"

ישוב: נווה זהר

גבולות תוכנית:
X 234756 קוארדינטה
Y 563086 קוארדינטה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש:100146 ,חלקי חלקות: 6 

מטרות התוכנית: 
שינוי קווי בניין, שאושרו בתכנית מס' 656-0161281 ובהתאם 

לקווי הבניין,שנקבעו בתכנית 8/112/02/10

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין במגרשי מגורים א', תאי שטח 61-66, בהתאם 
למסומן בתשריט מצב מוצע, עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק התכנון 

והבנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
הוועדה המקומית תמר tamar.bartech-net.co.il .כל המעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה תמר, נווה זוהר ד.נ.ים המלח, טלפון: 08-6688841.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .1989  - תשמ"ט 
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 ,18.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
זאב כרמי, מפרק

דיוק מיר בע"מ
)ח"פ 51-101924-2(

)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 
קרן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,18.4.2017 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,46 קיימת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור חיים מיר, מפרק

מ.ט.ד רשת גחלים ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-466001-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,19.4.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
התע"ש 10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה זך, עו"ד, מפרקת  

טראקס חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-505342-9(

)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 
זליגמן  גולדפרב  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,20.4.2017 ביום  תתכנס 
ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביד ארז, מפרק  

חמוניקס בע"מ
)ח"פ 51-193795-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

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

ביום 30.3.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52343-02-17

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

ובעניין פירוק חברת מצדה אואזיס בע"מ, ח"פ 51-457413-6, 

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  הרטי  אורלי   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד 
ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 30.3.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אסיסט מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-330934-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זאב  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
כרמי, מרח' הנריאטה סולד 22, חיפה 3472206, טל' 052-3484877, 

04-8361558, 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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המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,30.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' קצנלבוגן 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד זרגרי, מפרק  

הייפרטיוניטי בע"מ
)ח"פ 51-526734-2(

)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 
מיתר,  הדין  עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,1.5.2017 ביום  תתכנס 
ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אלון גיל-מור, מפרק  

חלקה 1 בגוש 8244 בע"מ
)ח"פ 51-024328-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 9.00, במשרד עורכי הדין שפיגלמן, 
קורן, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק  

חלקה 2 בגוש 8244 בע"מ
)ח"פ 51-022070-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 9.00, במשרד עורכי הדין שפיגלמן, 
קורן, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק  

י.ו.ע.מ. מדע ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 511703449(

)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 

תתכנס ביום 24.4.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' ויצמן 2, 
מגדל אמות השקעות, קומה 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פול וינברג, עו"ד, מפרק  

יערה פרו בע"מ
)ח"פ 51-469850-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ראול  רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,27.4.2017 ביום  תתכנס 
ולנברג 18, בניין C, קומה 6, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאלה פוגל, עו"ד, מפרקת  

מינימרקט א.א. עמית את כהן בע"מ
)ח"פ 51-489278-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.4.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

ניו טרנדס )2010( בע"מ
)ח"פ 51-441606-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הדין  עורכי  משרד  אצל   ,13.00 בשעה   ,27.4.2017 ביום  תתכנס 
פרידמן-נאמן, רח' דניאל פריש 3, בניין המגדל, קומה 25, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

קובי פרידמן, עו"ד, מפרק  

אל דוד מחשבים ומערכות )3000( בע"מ
)ח"פ 51-273337-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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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 
בשעה 14:00, אצל עו"ד לאה ליאון, רח' אחד העם 9, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד )דייב( ממן, מפרק 

זוהר גושן יעוץ והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514674027(

)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   09/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,65 אלון  יגאל  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/07/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

שיאל פורוורד בע"מ 
 )ח"פ 513912733(

)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   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אילן גלמן, מרח' יגאל אלון 65, 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 19/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

התקבלה   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  מרח'  זילברברג,  עמיחי 

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 08/08/2017 
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. 
עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק 

יוביקון טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514897016(

)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   09/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

קונסאיי טקניק בע"מ 
 )ח"פ 515264315(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

)דייב( ממן, מרח' פינס 7, 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. 
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ניהול הילדסהיימר 3 בע"מ 
 )ח"פ 512519877(

)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   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

די וורולי, מרח' רמב"ן 28, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/06/2017 
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. 

דניאל די וורולי, מפרק 

פיצה סאנטוס בע"מ 
 )ח"פ 514769454(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 

שאולי, מרח' החרצית 13, גן יבנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עידן שאולי, מפרק 

עולם המיזוג רמת השרון בע"מ 
 )ח"פ 513111849(

)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 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

אילן גלמן, עו"ד, מפרק 

טריויקה 
 )ח"פ 515310506(

)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   29/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

מור, 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 29/04/2017 
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. 

יוסף מור, מפרק 

שנדיס 2000 בע"מ 
 )ח"פ 513002014(

)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   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

זולוטניצקי, מרח' השקד 8, ראשון לציון, 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 09/07/2017 
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. 

שמואל זולוטניצקי, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פנינה אוחנה לובנציק, מפרק 

בלו מון קייטרינג בע"מ 
 )ח"פ 514698190(

)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   24/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 
מודיעין-מכבים-רעות,   ,15 המרכזית  השדרה  מרח'  אמסלם, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלי אמסלם, מפרק 

טל מוכתר 
 )ח"פ 514005255(

)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   18/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
טל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
מוכתר, מרח' שבטי ישראל 29, מודיעין-מכבים-רעות, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 

התקבלה   18/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדני 

עינב, מרח' הצברים 5, הרצליה, 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 24/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדני עינב, מפרק 

מ. בוסידן בע"מ 
 )ח"פ 513863712(

)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   08/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביטל 

אופק, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, 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 24/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אביטל אופק, מפרק 

פדן טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514010362(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה 

אוחנה לובנציק, מרח' של"ג 8, 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. 
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סקין מד בע"מ 
 )ח"פ 513521245(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

גז, מרח' נאות גולף 4, קיסריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל גז, מפרק 

ניגרים בע"מ 
 )ח"פ 513043067(

)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   30/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

קו-תור, מרח' דרך בגין מנחם 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
צבי קו-תור, מפרק

תצוגת צבע טבעי בע"מ 
 )ח"פ 513043075(

)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 

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

של החברה. 

טל מוכתר, מפרק 

וו.וו. תקשורת בע"מ 
 )ח"פ 513445528(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   06/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

אשור, מרח' החלוץ 68, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יחיאל אשור, מפרק

נקסג'ן בע"מ 
 )ח"פ 513169730(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   06/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

אשור, מרח' החלוץ 62, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

 26/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

הוגט רפאלי, מפרקת 

בריינפרינט בע"מ 
 )ח"פ 513261065(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אוריאל בקמן, מרח' אברהם שטרן 7, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 26/04/2017 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. 

אוריאל בקמן, מפרק 

אלמנטו בע"מ 
 )ח"פ 513902544(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   06/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי 

גולדברג, מרח' הצורפים 15, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסי גולדברג, מפרק 

התקבלה   30/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

קו-תור, מרח' דרך מנחם בגין 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

צבי קו-תור, מפרק 

קונקט שיווק נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 513521542(

)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   22/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יאיר נקר, מפרק 

ג.י.א.ה. חברה לעבודות עפר בניה ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 513903724(

)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   15/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הוגט 

רפאלי, מרח' המעפילים 80, חולון, 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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התקבלה   13/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צחור, מרח' חוחית 30, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רן צחור, מפרק 

ביו-לוג י.ו. מערכות ידע בע"מ 
 )ח"פ 514569797(

)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   30/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יהודית וקסלר, מרח' גיסין 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יהודית וקסלר, עו"ד, מפרק 

ראשל הלבשה בע"מ 
 )ח"פ 513208108(

)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   13/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל 

ברנדיס, מרח' אבטליון 4, בני ברק, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

א.צ. חיות 2003 בע"מ 
 )ח"פ 513453829(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אברמוביץ, מרח' אלימלך רימלט 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אברמוביץ, מפרק 

ג'אקו שווק חיות בע"מ 
 )ח"פ 512843525(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אברמוביץ, מרח' רימלט אלימלך 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, 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 26/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אברמוביץ, מפרק 

נומס מדיה בע"מ 
 )ח"פ 513035436(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בנימין לוריא ברק, מפרק 

רלטיבי פיתוח ייצור ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 512130667(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

רלוי, 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 12/05/2017 
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. 

יוסף רלוי, מפרק 

גרין פיין סופטוור בע"מ 
 )ח"פ 513913491(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון 

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 12/05/2017 
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. 

לירון לוי, מפרק

 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/04/2017 
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. 

רחל ברנדיס, מפרקת 

אייצ'.בי. אלבומים בע"מ 
 )ח"פ 513557835(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביב סמוכה, מרח' כצנלסון 51, גבעתיים, 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 31/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אביב סמוכה, עו"ד, מפרק 

בנימין ל.ב. החזקות בע"מ 
 )ח"פ 515433522(

)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   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין 

לוריא ברק, 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 08/05/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 



4417 ילקוט הפרסומים 7468, י"ח באדר התשע"ז, 16.3.2017 

אנדו-קומאי בע"מ 
 )ח"פ 512941352(

)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   13/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 

קומאי, 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 15/05/2017 
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. 

דרור קומאי, מפרק 

ד.ס. דניאל השקעות ויזום פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 511821399(

)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   13/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שלמה דרעי, מרח' אילות 3, אילת 8810001, 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 19/07/2017 
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. 

שלמה דרעי, עו"ד, מפרק

 

איי.סי. אספקה טכנית בע"מ 
 )ח"פ 513073270(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

כהן, 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 12/05/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף כהן, מפרק 

גולדין פרינסס נאמנויות )1997( בע"מ 
 )ח"פ 512530429(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאהי 
אבו אל עסל, מרח' פאולוס השישי 53א, נצרת 16164, 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 08/07/2017 
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. 

זאהי אבו אל עסל, מפרק 
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ב.ת. מזנוני אוכל בע"מ 
 )ח"פ 514721240(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, 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 15/05/2017 
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. 

תומר כנפי, עו"ד, מפרק

פארן שיווק טעמים בע"מ 
 )ח"פ 514918671(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, 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 15/05/2017 
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. 

תומר כנפי, עו"ד, מפרק

 

קבוצת ישר 2015 בע"מ 
 )ח"פ 515204659(

)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   13/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד 
פרדו ישר, מרח' תרשיש נוה אפרים 10, יהוד-מונוסון 6019000, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/07/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ורד פרדו ישר, מפרקת 

אסטרל את אמריקאן נתניה 2001 בע"מ 
 )ח"פ 513170902(

)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   14/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

אליה, מרח' קראוזה 1, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

של החברה. 

צבי אליה, מפרק
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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 המפרקת הנ"ל.

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

חנה בוסקילה, עו"ד, מפרקת 

פרספקטיבו נטוורקס בע"מ 
 )ח"פ 515069037(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  הרצליה,   ,89 היהודים  מדינת  מרח'  הראל,  אחיעד 

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.

אחיעד הראל, עו"ד, מפרק 

שיר נועם אלטרנטיבה פיננסית בע"מ 
 )ח"פ 512088162(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/03/2017 
שגיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
סופרין ומאיר בכר, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 

למפרקי החברה.

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

זו למען המפרקים הנ"ל.

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

שגיא סופרין     מאיר בכר
                                                   מ פ ר ק י ם

ע.א. אילני השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512804881(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

בייסיק קמעונאות בע"מ 
 )ח"פ 514897677(

)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   08/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6777679 תל–אביב-יפו   ,26 המסגר  מרח'  כגן,  עופר 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

של החברה. 

עופר כגן, עו"ד, מפרק 

שפע א.ג. פרויקטים ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 514914696(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/04/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

עזוז, מרח' עומרים 9, עומר 84965, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד עזוז, עו"ד, מפרק 

בו דיג'יטייז בע"מ 
 )ח"פ 515238210(

)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 19/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,2810602 אתא  קריית   ,6 הציונות  שד'  מרח'  בוסקילה,  חנה 

למפרקת החברה.
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מקור הוד בע"מ 
 )ח"פ 511146995(

)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 13/03/2017 
ולמנות את אלעד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

בצר, מרח' נהלל 2, נהלל, 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.

אלעד בצר, מפרק 

אקסלנט אס אי או בע"מ 
 )ח"פ 515186682(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טליה רגואן 
הירשברג, מרח' עם ועולמו 3, ירושלים 95466, 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.

טליה רגואן הירשברג, עו"ד, מפרקת 

שחף מימד בע"מ 
 )ח"פ 512236951(

)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 13/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר 

הדס, מרח' האילנות 35, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ניר הדס, עו"ד, מפרק

 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/03/2017 
ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אילני ואבירם אילני, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 

למפרקי החברה.

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

זו למען המפרקים הנ"ל.

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

ערן אילני     אבירם אילני
                                                   מ פ ר ק י ם

רייט מדיה בע"מ 
 )ח"פ 513516062(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יואב סבן, מרח' החרש 76, נתיבות 80200, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב סבן, עו"ד, מפרק 

ת.א.ג סביון סופרמרקט 1996 בע"מ 
 )ח"פ 512279217(

)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 12/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,65 אלון  יגאל  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

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.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת
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טירת 6/4 בגוש 8249 בע"מ 
 )ח"פ 510297781(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר בר–נתן, 

מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

תומר בר–נתן, עו"ד, מפרק 

חיים וכבוד )דרם( חברה לשירותי סיעוד ורווחה 
 )ח"פ 511784993(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אליעזר רפלד, מרח' צה"ל 3, אשקלון, 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.

אליעזר רפלד, עו"ד, מפרק 

בלאריו נכסים בע"מ 
 )ח"פ 514328343(

)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 11/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-  ,90 החשמונאים  מרח'  אידלשטיין,  יהונתן שמואל 

יפו 6713307, 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.

יהונתן שמואל אידלשטיין, עו"ד, מפרק 

בר 22 לא שותים אותך בע"מ 
 )ח"פ 515230332(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קארין מור, 

מרח' בני אפרים 299, תל–אביב-יפו, 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.

קארין מור, עו"ד, מפרקת 

זירקו אינווסטמנטס בע"מ 
 )ח"פ 512281064(

)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 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם זיו, 

מרח' ויצמן 32, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יורם זיו, מפרק 

סמנטינט )אדאקסטנט( בע"מ 
 )ח"פ 513873182(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סטיבן קנטור, 

מרח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו 69710, 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.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק
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מרכז תרבות האישה הישראלי 
 )ע"ר 580522662(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   01/03/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל עצמון, מרח' פלי"ם 2, 

חיפה, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל עצמון, עו"ד, מפרק 

הומילז מדיה בע"מ 
 )ח"פ 515076842(

)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   ,16:00 בשעה   24/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גבעת שמואל, לשם הגשת   ,96 הזיתים  רח'  גרשטין-סהר,  דין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

טל גרשטין, עו"ד, מפרק

קיטצ'ן טאצ' מערכות )ק.ט.( בע"מ 
 )ח"פ 514309525(

)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   ,16:30 בשעה   24/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גבעת שמואל, לשם הגשת   ,96 הזיתים  רח'  גרשטין-סהר,  דין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

טל גרשטין, עו"ד, מפרק 

יוקי הפקות ותקשורת בע"מ 
 )ח"פ 515187953(

)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 

לי - עם מרפאות שיניים )ר.נ.( בע"מ 
 )ח"פ 513412593(

)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 14/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אופק יעקב בלאיש, מרח' נח"ל 1, אשקלון, 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.

אופק יעקב בלאיש, עו"ד, מפרק 

טי.אי.סי. פרוייקטים ביומטריים בע"מ 
 )ח"פ 513877043(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
משה גולדברג, מרח' מנחם פלאוט 10, 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.

משה גולדברג, עו"ד, מפרק 

טי.אי.סי. טכנולוגיות )3000( בע"מ 
 )ח"פ 513795989(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
משה גולדברג, מרח' מנחם פלאוט 10, 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.

משה גולדברג, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 26/04/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שגיא סופרין     מאיר בכר
                                                   מ פ ר ק י ם

ע.א. אילני השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512804881(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/04/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ערן אילני     אבירם אילני
                                                   מ פ ר ק י ם

תלתן ברכ יזמות בנין והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514043074(

)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 27/04/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
הבריגדה היהודית 3, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון משקוביץ, עו"ד, מפרק

ח.י. שירותי תכנון בע"מ
 )ח"פ 514624519(

)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 27/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' הצדיק 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,32 משטפנשט 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פשקוס, מפרק

גלוזמן חוגג פורטל בע"מ 
 )ח"פ 514790047(

)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 11/05/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 

תתכנס ביום 24/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' רייך 2, 
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.

אופק מאיר, מפרק 

גוטפלד-פולק השקעות בבניה בע"מ
 )ח"פ 510972870(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,   אצל   ,10:00 בשעה   23/04/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   34 וינגייט  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מירוסלבה פולק, מפרקת

תמיר ספרים אחזקות )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512249657(

)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 28/06/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' כנפי 
נשרים 22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי בינשטוק, מפרק 

קוויגו ישראל בע"מ
 )ח"פ 512939505(

)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 
או  איי  בחברת   ,11:00 בשעה   15/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גן, לשם הגשת דוח  2, רמת  ז'בוטינסקי  אל ישראל בע"מ, רח' 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ליבי קדוש, מפרקת

שיר נועם אלטרנטיבה פיננסית בע"מ 
 )ח"פ 512088162(

)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 
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הפ"ז 1, קריית גת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי דנין, עו"ד, מפרק

 r@r wave technologies ltd
 )ח"פ 511599193(

)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 
יגאל  המפרקת,  אצל   ,11:00 בשעה   30/04/2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת

גל פתרונות נגישות בע"מ 
 )ח"פ 513917583(

)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 
ושות'  לב  זיו  במשרד   ,10:00 בשעה   30/04/2017 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' אלון יגאל 98, 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.

משה מרדלר, עו"ד, מפרק

קוויק מדיה סולושנס בע"מ 
 )ח"פ 514385012(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2017 בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,117 כצנלסון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורלי כהן, עו"ד, מפרקת

איי.אי.טי החברה לטכנולוגיה חקלאית מתקדמת בע"מ 
 )ח"פ 514322999(

)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 28/04/2017 בשעה 10:00, בחברת ש.א.קשת 

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.

עידן גלוזמן, מפרק

איזון פרויקטים נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 513965384(

)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 27/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' קשת 
72, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רז שגיא, מפרק

איי.די.די.אר בע"מ 
 )ח"פ 513663591(

)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 22/05/2017 בשעה 12:00, במשרד נוב, קסנר, שניר 
לשם  תל–אביב-יפו,   ,2 המאור  מנורת  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

יריב קסנר, עו"ד, מפרק

ג.ש. נכסי גיא בע"מ 
 )ח"פ 513196758(

)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 
ושות',  10:00, במשרד שבלת  30/04/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גדי גראוס, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/04/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' משעול 
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תתכנס ביום 30/04/2017 בשעה 10:00, במשרד עו"ד כהן-עמוס 
ושות, רח' סוקולוב 16, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ספיר עמוס, עו"ד, מפרקת

אלי בן אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512667338(

)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 14/05/2017 בשעה 15:00, במשרדי שבלת ושות', רח' 
ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

ניצה אירועים
)ח"פ 51-372248-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2017, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד שמואל, מרח' 

בן צבי 11, בית תנועת המושבים, באר שבע, 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.

אהוד שמואל, עו"ד, מפרק

סיריאל פור מי בע"מ
)ח"פ 51-487763-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל לוי, מרח' הלח"י 31, 

בני ברק, טל' 03-6160735, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל לוי, מפרק

דוח  אביגדור, לשם הגשת   ,19 אביגדור  רח'  בע"מ,  פרוייקטים 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

לימור פריז בר נס, עו"ד, מפרקת

תכנון תאום ופקוח - אילת בע"מ 
 )ח"פ 510808652(

)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 
שיפמן- עו"ד  במשרד   ,12:00 בשעה   18/05/2017 ביום  תתכנס 

ליפשיץ ושות', רח' שד התמרים 4, אילת, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יונתן דב אדלסון, עו"ד, מפרק

דלק נדל"ן השקעות )1990( בע"מ 
 )ח"פ 512806944(

)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 
מגורים  אלעד  בחברת   ,10:00 בשעה   04/05/2017 ביום  תתכנס 
בע"מ, רח' שד אבא אבן 19, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

סים פלטפורמס בע"מ 
 )ח"פ 514426469(

)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 
עזריאל  בנאי  במשרד   ,10:00 בשעה   30/04/2017 ביום  תתכנס 
שטרן, משרד עו"ד, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, רח' הרכבת 
58, 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 ויינר, מפרק

רוז נדלן והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514616481(

)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 
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סיל הפקות בע"מ
)ח"פ 51-392626-1(

)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 1.3.2017, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את סילביה ריפס, מרח' שמשון 9, רמת 

השרון, 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.

סילביה ריפס, מפרקת

שיקוקו בע"מ
)ח"פ 51-398699-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי כהן, מרח' כיסופים 18, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי כהן, מפרק

וויז איבנט בע"מ
)ח"פ 51-508591-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ברנשטיין, מרח' אהרון  ערן  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
גולדשטיין 3, גבעתיים 5322216, טל' 054-5700236, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן ברנשטיין, מפרק

אוטומייט בע"מ
)ח"פ 51-425206-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  גולדברג,  נתנאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכלנית 11, דירה 3, זכרון יעקב 3090000, 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.

נתנאל גולדברג, מפרק

י.א. רומנו - יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-163251-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2017, התקבלה 
רומנו,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' המעגל 11, גבעתיים, 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.

יצחק רומנו, מפרק

מ. ציביר יעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-406290-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל צביר, מרח' קהילת 

וילנה 13, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל צביר, מפרק
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סארק בע"מ
)ח"פ 51-369522-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,5.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לבטל ולהפסיק את הליך פירוק החברה, ולבטל את 
טל'  רחובות,   ,20 הבריגדה  מרח'  קרוננגולד,  רבקה  של   מינויה 
08-9360999, למפרקת החברה ולהסיר ממנה כל סמכות שנמסרה 

לה כמפרקת.
רבקה קרוננגולד, דירקטורית

ב.ס. וינר )הובלות( בע"מ
)ח"פ 51-197916-3(

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
לבטל את  26.1.2017, התקבלה החלטה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה 
גונן  לירז  עו"ד  של  מינויה  את  ולבטל  מרצון  הפירוק  הליך 

אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

כל סמכות שהוקנתה למפרקת מעצם מינויה, הוסרה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

עמותת אשוקה ישראל
)ע"ר 58-054940-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 23.2.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 מרצון ולמנות את עו"ד יוני רגב, מרח' לאונרדו דה וינצ'י 21, 

תל אביב 6473319, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יהונתן רגב, עו"ד, מפרק

קרן נוי 1 להשקעה בתשתיות ואנרגיה
)ש"מ 55-024134-3(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 1.1.2017, השותף 
המוגבל הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ח"פ 51-175151-3, מרח' דרך 
השלום 53, גבעתיים 5345433, העביר 2,287,125 שקלים חדשים, 
מסך כל הזכויות בשותפות לידי חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ, 

ח"פ 51-302648-4, מרח' אפעל 25, פתח תקווה 4951125.

פנחס )פיני( כהן          רן שלח          גיל עד בושביץ
ת ו פ ת ו ש ה ו י  ל ל כ ה ף  ת ו ש ה ם  ע ט מ ה  מ תי ח י  ש ר ו מ

כלל פתרונות בריאות סוכנות לביטוח )1989( בע"מ
)ח"פ 51-140238-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
 ,2.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי  של 
התקבלה החלטה פה אחד לפרק את החברה מרצון בלא הצהרת 
כושר פירעון ולמנות את מולי קלנר, מרח' ראול ולנברג 36, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מולי קלנר, מפרק

טרנדאיט אינטרנשיונל 2014 בע"מ
)ח"פ 51-508877-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מוסק,  אורי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלושה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי מוסק, עו"ד, מפרק

אביעד ראובן בע"מ
)ח"פ 51-490729-4(

הודעה על ביטול החלטת פירוק מרצון

האסיפה  של  המיוחדת  בהחלטה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
הכללית מיום 24.1.2017, הוחלט על ביטול החלטת פירוק החברה.

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

מלון ארלוזורוב בע"מ
)ח"פ 51-346790-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית של בעל המניות 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את 

מינויו של המפרק.
אודי דנהירש, עו"ד, מפרק
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תקווה  פתח   ,25 אפעל  מרח'   ,51-302648-4 ח"פ  בע"מ,  גמל 
.4951125

פנחס )פיני( כהן          רן שלח          גיל עד בושביץ
ת ו פ ת ו ש ה ו י  ל ל כ ה ף  ת ו ש ה ם  ע ט מ ה  מ תי ח י  ש ר ו מ

נוי חוצה ישראל
)ש"מ 55-024196-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ח"פ 51-175151-3, 
מרח' דרך השלום 53, גבעתיים 5345433, העביר 4,620,000 שקלים 
חדשים, מסך כל הזכויות בשותפות לידי חברת אקסלנס נשואה 
תקווה  פתח   ,25 אפעל  מרח'   ,51-302648-4 ח"פ  בע"מ,  גמל 

.4951125

פנחס )פיני( כהן          רן שלח          גיל עד בושביץ
ת ו פ ת ו ש ה ו י  ל ל כ ה ף  ת ו ש ה ם  ע ט מ ה  מ תי ח י  ש ר ו מ

נכסי שאול מגנזי בע"מ
)ח"פ 51-064845-4(

הודעה בדבר בקשה להחייאת חברה

לבית  הוגשה   ,12.9.2016 ביום  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
בקשה   )28938-09-16 ה"פ  )בתיק  בירושלים  המחוזי  המשפט 

לביטול מחיקת החברה ולהחייאתה אצל רשם החברות.
או  התנגדותו  את  למסור  מוזמן  בחברה  עניין  בעל  כל 
ו/או  בירושלים  המחוזי  המשפט  בית  בתיק  עמדתו  את 
מתיק  הבקשה  מסמכי  את  לקבל  רשאי  והוא  החברות  לרשם 
 ,12 הדפוס  בית  רח'  המבקשת  ב"כ  במשרדי  או  המשפט  בית 
ירושלים, טל' 02-6525045, 02-6525145, כל זאת בתוך 21 ימים 

מיום פרסום הודעה זו.
יגאל מלמד, עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה על כוונה לחלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פר"ק 7043-09-13

ח"פ  נושים(,  )בהסדר  בע"מ  וירוקים  שתילים  החברה:   שם 
2-383240-51, מרח' נחל רחף 1, ניצן.

שם הנאמן: עו"ד בועז גזית.

100% דין קדימה   סוג הדיבידנד ואחוזו:  

100% נושים מובטחים     

נושים רגילים בעלי    
35% ערבויות אישיות     

נושים רגילים בלא    
10% ערבויות אישיות     

בועז גזית, עו"ד, נאמן

רוח שקמה - אנלייט
)ש"מ 55-025090-6(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,19.2.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 ,51-047082-6 ח"פ  בע"מ,  אוירם  המוגבלת,  השותפה  העבירה 
מרח' יגאל אלון 96, תל אביב, את מלוא זכויותיה )30%( בשותפות , 
אשר כוללות השקעה בהון השותפות בסך של 30 שקלים חדשים, 
לידי נכסי אוירם רוח פרויקט 2016, ש"מ 55-027025-0, מרח' יגאל 

אלון 96, תל אביב.
נועה בית דגן, עו"ד
באת כוח השותפות

יסודות א' נדל"ן ופיתוח
)ש"מ 55-025711-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,26.9.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 ,51-492879-5 ח"פ  בע"מ,   2013 ברוך  דוד  המוגבל  השותף 
מרח' אינשטיין 35, רעננה 4327234, העביר את מלוא זכויותיו 

בשותפות לידי דוד ברוך, מרח' אינשטיין 35, רעננה 4327234.

דוד ברוך               יעקב סיסו
              באי כוח מטעם השותף הכללי

נוי מגלים
)ש"מ 55-024968-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ח"פ 51-175151-3, 
מרח' דרך השלום 53, גבעתיים 5345433, העביר 732,000 שקלים 
חדשים, מסך כל הזכויות בשותפות לידי חברת אקסלנס נשואה 
תקווה  פתח   ,25 אפעל  מרח'   ,51-302648-4 ח"פ  בע"מ,  גמל 

.4951125

פנחס )פיני( כהן          רן שלח          גיל עד בושביץ
ת ו פ ת ו ש ה ו י  ל ל כ ה ף  ת ו ש ה ם  ע ט מ ה  מ תי ח י  ש ר ו מ

נוי נגב אנרגיה
)ש"מ 55-026777-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ח"פ 51-175151-3, 
מרח' דרך השלום 53, גבעתיים 5345433, העביר 1,131,411 שקלים 
חדשים, מסך כל הזכויות בשותפות לידי חברת אקסלנס נשואה 




